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บทคัดยอ 

การศึกษานี้มีวัตถุประสงคเพ่ือรวบรวมและจัดเก็บสารสนเทศ อุตสาหกรรมยางปลายน้ําเขาสูระบบ
สารสนเทศ  ออกแบบระบบฐานขอมูลสารสนเทศอุตสาหกรรมยางปลายน้ํา และเพ่ือพัฒนาระบบสารสนเทศ
เพ่ือการจัดการ ไดแก ระบบฐานขอมูลดานอุตสาหกรรมยางปลายน้ํา ตลอดจนพัฒนา Website โดยมีข้ันตอน
การศึกษา 5 ข้ันตอนไดแกข้ันตอนท่ี 1 ศึกษาความตองการสารสนเทศอุตสาหกรรมยางพาราปลาย ข้ันตอนท่ี 
2  ออกแบบระบบฐานขอมูลดานอุตสาหกรรมยางพาราปลายน้ํา ข้ันตอนท่ี 3  พัฒนาโปรแกรมการจัดการ
ระบบฐานขอมูลดานอุตสาหกรรมยางพาราปลายน้ํา และออกแบบการกําหนดสิทธิ์การใชโปรแกรมสําหรับผูมี
สวนไดเสียแตละระดับข้ันตอนท่ี 4  การออกแบบและพัฒนา และข้ันตอนท่ี 5 ทําการทดสอบการใชระบบ
สารสนเทศท่ีสรางข้ึน สําหรับเครื่องมือท่ีใชไดแก แบบสอบถาม  เครื่องคอมพิวเตอร และอุปกรณ  PHP 
ภาษาคอมพิวเตอรในลักษณะเซิรฟเวอร-ไซด สคริปต โดยลิขสิทธิ์อยูในลักษณะโอเพนซอรส ภาษาพีเอชพีใช
สําหรับจัดทําเว็บไซต และแสดงผลออกมาในรูปแบบ HTML โดยมีรากฐานโครงสรางคําสั่งมาจากภาษา 
ภาษาซี ภาษาจาวา และ ภาษาเพิรลและ  MySQL ระบบจัดการฐานขอมูลเชิงสัมพันธ (Relational 
Database Management System) โดยใชภาษา SQL ซ่ึงผลการศึกษาการวิเคราะหความตองการสารสนเทศ
อุตสาหกรรมยางปลายน้ําพบวามีประเดนท่ีเปนความตองการไดแก ผลิตภัณฑยางพารา ปริมาณและมูลคาการ
สงออกผลิตภัณฑยางพารา การตลาดและชองทางการตลาด ระบบโลจิสติกสผลิตภัณฑยางพารา วิเคราะห
ตนทุนในการผลิตภัณฑยางพารา การวิเคราะห SWOT การผลิต การตลาดและอุตสาหกรรมยางพาราปลายน้ํา 
ปญหาและขอเสนอแนะแนวทางในการพัฒนาอุตสาหกรรมยางพารา คาดการณแนวโนมการผลิต และ
การตลาดของอุตสาหกรรมยางพาราปลายน้ํา นโยบาย กฎ ขอบังคับตาง ๆ ท่ีเก่ียวของกับการผลิต การตลาด
อุตสาหกรรมยางพาราปลายน้ํา รายชื่อโรงงานอุตสาหกรรมยางพาราปลายน้ํา ขอมูลเก่ียวกับ AEC งานวิจัย
เก่ียวกับยางพาราปลายน้ําและ เว็บลิงคหองปฏิบั ติการดานยางพาราของรัฐ และเอกชน ออกแบบ
โปรแกรมดดยเริ่มจากการจัดเก็บการทํา E-R diagram และ การสังเคราะห Databased File และการจัดทํา
Data dictionary ออกแบบเว็บฐานขอมูลอุตสาหกรรมยางพาราท่ีสามารถรองรับเว็บเบราวเซอรและบน
อุปกรณ Smart Phone โดยสามารถทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพบนเม่ือใชระบบ Chrome Version 14+ 
Internet Explorer Version 10+ Fire Fox Version 5+และ Opera Version 11+นอกจากนี้ไดออกแบบ
ก า ร เข า ถึ ง เว็ บ ไซ ต สํ า ห รั บ ผู ดู แ ล ร ะ บ บ ฐ า น ข อ มู ล  ส า ม า ร ถ เข า ถึ ง โด ย ใช  Domain Name 
http://ridm.watdevops.net/  และมีการทดสอบการใชระบบโดยจัดประชุมผูใชระบบลองปฎิบัติและ
ปรับปรุงแกไขรวมถึงการพัมนาระบบสารสนเทศใหมีความสมบรูณ 

http://ridm.watdevops.net/
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Abstract 

 This study aimed to collect and store data of downstream rubber industry into a 
database system, to design the database system of the downstream rubber industry, and to 
develop the database system for the business of downstream rubber industry management. 
The study also developed a website. Studying composed of 5 stages. Stage 1 was finding for 
the need of database system of the downstream rubber industry. Stage 2 was designing 
database system of the downstream rubber industry. Stage 3 was developing a computer 
program for the management of database system of downstream rubber industry and also 
designing for the authorization levels of stakeholder users. Stage 4 was designing and 
developing the database system. And stage 5 was testing for the performance of the 
database system designed. Tools used for this study were questionnaires, computer, and 
other equipment. PHP language used was a server-side script with its copyright was open-
source and was used for website creation and the output was HTML format with command- 
structure based on C, Java, Pearl languages, and MySQL. SQL was used to create Relational 
Database Management System.   For the analysis of the need of database system of the 
downstream rubber industry, the study found some issues needed that were rubber 
production, quantity and value of rubber production exportation, marketing channel, the 
logistic system of rubber production, cost analysis of rubber production, SWOT analysis, 
production, and market of the downstream rubber industry. For problems and suggestions 
for the development of rubber industry, the database system should include forecast of 
production trend, market of downstream rubber industry, policy, rule, regulations related to 
production and market, list of factories of downstream rubber industry, AEC related 
information, related studies, and web linkages of government and private  rubber 
laboratories. A designing computer program was started from writing E-R diagram, 
synthesizing Database File, and doing Data Dictionary. Web page designed for rubber industry 
database will be able to support web browser and Smart Phone. This program will perform 
efficiently with      Chrome Version 14+  Internet Explorer Version 10+ Fire Fox Version 5+ 
and Opera Version 1 1 + . Furthermore, the study designed web page accessibility for 
webmaster by using Domain Name http://ridm.watdevops.net/. The database system was 
tested by organizing the meeting for users to let them practice. Then the system was 
improved and developed more to suit the need, perfectly.      
 

http://ridm.watdevops.net/


บทที่  1 
บทนํา 

 
1.1  ความสําคัญและท่ีมาของปญหาท่ีทําการวิจัย 

 ผลผลิตยางธรรมชาติประมาณรอยละ  70 มาจากแหลงผลิตท่ีสําคัญคือ ไทย อินโดนีเซีย และ
มาเลเซีย โดยไทยเปนประเทศท่ีผลิตยางธรรมชาติรายใหญท่ีสุด ซ่ึงเนนท่ีการผลิตยางแผนรมควันและน้ํายาง
ขน ยางแผนท่ีไทยสามารถผลิตไดมากท่ีสุดคือ ยางแผนรมควันชั้น 3 อินโดนีเซียเปนผูผลิตยางธรรมชาต ิ                
รายใหญรองลงมาเปนอันดับ 2 และผลิตยางแทงมากท่ีสุดในโลก สําหรับมาเลเซียเปนประเทศผูผลิตอันดับสาม
ของโลกโดยเนนท่ีการผลิตยางแทงเชนเดียวกับอินโดนีเซีย  แตอยางไรก็ตามท้ังอินโดนีเซียและมาเลเซียก็มี             
การผลิตยางแผนรมควัน แตสวนใหญเปนยางแผนรมควันชั้น 1 ในปจจุบันศักยภาพการผลิตยางธรรมชาติของ
มาเลเซียเริ่มลดลง เนื่องจากขาดแรงงานและมีการลดพ้ืนท่ีการปลูกยางมาปลูกปาลมน้ํามันแทน และหันมา
สนับสนุนอุตสาหกรรมผลิตภัณฑยางภายในประเทศ  โดยเนนการใชยางธรรมชาติท่ีผลิตไดในประเทศ ซ่ึงปจจุบัน
ไมเพียงพอกับความตองการจึงตองนําเขาน้ํายางดิบจากประเทศไทยบางสวน 
           ยางธรรมชาติท่ีผลิตไดในโลกถูกใชเปนผลิตภัณฑยางหลากหลายชนิด ซ่ึงยางธรรมชาติในรูปยาง
แผนรมควันและยางแทงถึงรอยละ 70 ท่ีผลิตไดในโลกใชผลิตยางรถยนต โดยในยางรถยนตแตละชนิดจะมี
ปริมาณยางธรรมชาติในสัดสวนท่ีแตกตางกันระหวางรอยละ 6 – 36 ของน้ําหนักผลิตภัณฑ ตลาดการใชยางเพ่ือ
ผลิตยางรถยนตจึงมีอิทธิพลในการกําหนดราคายางของตลาดโลก ซ่ึงในการผลิตยางรถยนตนั้นมีบริษัทขนาด
ใหญ  3 บริ ษั ท ท่ี ส ามารถสร า ง อิท ธิพ ล โดยการจับ มื อ กัน ซ้ื อยางจ ากส วนกลาง  คื อ  บ ริด จส โตน                          
มิชลิน และกูดเยียร ซ่ึงเขาขายกรณีตลาดของผูซ้ือ (monopsony market) 

 สวนน้ํายางขนใชในการผลิต dipping product  ซ่ึงท่ีสําคัญไดแก ถุงมือยาง และถุงยาง
อนามัย  ซ่ึงในระยะหลังตลาดมีการเติบโตคอนขางสูงมาก  เนื่องจากการแพรระบาดของโรคเอดส  เจาหนาท่ี
ทางการแพทยและผูบริโภคจึงนิยมใชผลิตภัณฑถุงมือยางทางการแพทยและถุงยางอนามัยกันมากข้ึน  

 ซ่ึงผลิตภัณฑจากยางพาราดังกลาวขางตนสามารถเพ่ิมมูลคาใหกับประเทศนําเงินตราเขาสู
ประเทศไดอยางมากมายมหาศาล อยางไรก็ตามการท่ีอุตสาหกรรมยางปลายน้ําจะขับเคลื่อนไปไดดี ภาครัฐ และ
ภาคเอกชน รวมถึงผูเก่ียวของกับการพัฒนาอุตสากรรมยางปลายน้ํา จําเปนอยางยิ่งท่ีจะตองมี สารสนเทศท่ีดี 
ทันสมัยและจําเปนตองมีการบริหารจัดการขอมูลสารสนเทศดานยางพาราเพ่ือใหเกิดประโยชนกับผูประกอบการ 
เกษตรกร และนักวิชาการ ในประเด็นเพ่ือการวางแผนและการตัดสินใจผลิตท่ีเหมาะสม ซ่ึงในปจจุบันทุกองคกร
ไดมีการนําเทคโนโลยีสารสนเทศ และเทคโนโลยีการสื่อสารเขามาใชในการบริหารจัดการกับผลิตผลิตภัณฑยาง 
ตาง ๆ เชน การพัฒนาองคกร บุคลากร การจัดการ การบริการและการพาณิชย ยังผลใหเกิดการสรางเครือขาย
เชื่อมโยงกันอยางมีประสิทธิภาพ สภาวการณแขงขันและการพัฒนาของเทคโนโลยี การสื่อสารท่ีกาวหนามี
ผลกระทบใหการอุตสาหกรรมยางปลายน้ําในประเทศไทยมีการเปลี่ยนแปลงอยางมาก ยางพารากลาวไดวาเปน
พืชเศรษฐกิจท่ีสําคัญของภาคใต ท่ีทํารายไดใหกับภาคใตมากกวาหม่ืนลานบาท ในแตละปและมีการพัฒนา
อุตสาหกรรมการผลิตยางพาราอยางตอเนื่อง แตอยางไรก็ตามการพัฒนาอุตสาหกรรมยางปลายน้ําท่ีผานมายังมี
ปญหาและอุปสรรค โดยเฉพาะอยางยิ่งปญหาเก่ียวกับสารสนเทศอุตสาหกรรมยางปลายน้ํายังไมเปนระบบ 
สารสนเทศดานการผลิตและการตลาดของอุตสาหกรรมยางพาราปลายน้ําในแตละหนวยงาน ไมตรงกันและไม
ทันสมัยตลอดจนขอมูลไมเพียงพอในการวิเคราะหเพ่ือการตัดสินใจ  กลาวคือ ยังไมมีระบบสารสนเทศท่ี
ครอบคลุมดานการผลิต และการตลาดของอุตสาหกรรมยางพาราปลายน้ําท่ีจะเปนประโยชนตอการสงเสริมดาน
อุตสาหกรรมยางพาราปลายน้ําของประเทศ ดังกลาว 
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  การนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชเพ่ือการสงเสริมการผลิต การตลาด ของอุตสาหกรรม
ยางพาราปลายน้ําดวยการจัดทําฐานขอมูลจะชวยรวบรวมสารสนเทศของอุตสาหกรรมยางพาราปลายน้ําใหเปน
ระบบซ่ึงจะเปนประโยชนตอผูมีสวนไดเสียในอุตสาหกรรมยางพาราปลายน้ําในอนาคต  

 

1.2  วัตถุประสงค 

                  1.2.1 รวบรวมและจัดเก็บสารสนเทศ อุตสาหกรรมยางปลายน้ําเขาสูระบบสารสนเทศ 
                    1.2.2 ออกแบบระบบฐานขอมูลสารสนเทศอุตสาหกรรมยางปลายน้ํา 

                    1.2.3 พัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการ ไดแก ระบบฐานขอมูลดานอุตสาหกรรมยาง
ปลายน้ํา ตลอดจนพัฒนา Website  

   

1.3  กลุมเปาหมาย  

    ผูเก่ียวของกับอุตสาหกรรมยางปลายน้ํา ท้ังภาคเอกชน ภาครัฐ และหนวยงานดานการศึกษา     

เชน ผูประกอบการ นักวิชาการ เกษตรกร กลุมและองคกรยางพาราเปนตน 

 

1.4  ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ  
   1.4.1  งานวิจัยนี้จะเปนประโยชนตอภาคอุตสาหกรรมยางปลายน้ําท่ีผูประกอบการสามารถใช
ระบบสารสนเทศเพ่ือการตัดสินใจในการลงทุนเพ่ือการคาในอนาคต 
  1.4.2  ระบบสารสนเทศท่ีสรางข้ึนสามารถตอบสนองสําหรับผูมีสวนไดเสียในอุตสาหกรรมยาง
ปลายน้ําไดระดับหนึ่ง 
  1.4.3  ระบบสารสนเทศท่ีออกแบบหนวยงานท่ีสนใจใชเปนตนแบบและสามารถพัฒนาใหมี
ความสมบูรณยิ่งข้ึนเพ่ือตอบสนองวัตถุประสงคเฉพาะงานของแตละผูประกอบการอุตสาหกรรมยางปลายน้ําได 
  1.4.4  หนวยงานภาครัฐสามารถใชสารสนเทศท่ีมีในระบบไปวางแผนการพัฒนาอุตสาหกรรม
ยางปลายน้ําเพ่ือเพ่ิมมูลคายางพาราไดในอนาคต 
 
1.5  แผนการถายทอดเทคโนโลยีหรือผลการวิจัยสูกลุมเปาหมาย   

         จัดประชุมผูเก่ียวของอุตสาหกรรมยางปลายน้ําใหกับภาคเอกชนภาครัฐ และหนวยงาน                
ดานการศึกษาใหระบบฐานขอมูลท่ีสรางข้ึนใหเกิดประโยชนสูงสุดในการใชงาน 1 ครั้ง 
 

 

 
 

  
 



บทที่ 2 
การตรวจเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 

 

             สําหรับการตรวจเอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวของมีหัวขอสําคัญไดแก เทคโนโลยีฐานขอมูล รูปแบบ
ฐานขอมูล องคประกอบระบบฐานขอมูล บทบาทของระบบสารสนเทศ สารสนเทศผลิตภัณฑยางพาราไทย : ความ
เปนไปไดทางเศรษฐกิจ และความสามารถในการแขงขัน และงานวิจัยท่ีเก่ียวของ  ดังรายละเอียดดังนี้ 
 
2.1  เทคโนโลยีฐานขอมูล   

 เทคโนโลยีฐานขอมูล การเก็บรวบรวมและจัดเก็บขอมูล เริ่มจากการจัดเก็บในรูปแบบเอกสารท่ีมี
การจัดหมวดหมู จัดเปนแฟมขอมูล เม่ือขอมูลมีมากข้ึนและขอมูลท่ีตองการอยูในหลายแฟมทําใหการคนหาขอมูลมี
ความลาชา ขอมูลอาจมีความซํ้าซอน  ฐานขอมูล (Database) เปนท่ีเก็บรวบรวมขอมูลและความสัมพันธระหวาง
ขอมูล และมีซอฟตแวรระบบบริหารจัดการขอมูล (Database Management System: DBMS) ชวยในการจัดเก็บ
และคนหาขอมูล  โดยมีประเด็นพิจารณา  ดังนี้ 
    ประสิทธิภาพในการใชระบบฐานขอมูลบริหารจัดการขอมูล (ศรีไพร ศักดิ์รุงพงศากุล และเจษฎาพร 
ยุทธนวิบลนชัย, 2549) 
  2.1.1  ลดความซํ้าซอน (minimum redundancy) การจัดเก็บของแฟมขอมูลเปนการจัดเก็บ
ขอมูลเดียวกันไวหลายแหง ทําใหเกิดความซํ้าซอนของขอมูล การนําขอมูลมารวมกันเพ่ือตัดหรือลดสวนท่ีซํ้ากัน
ออกไปจะชวยลดความซํ้าซอนของขอมูลได 
  2.1.2  มีความเปนอิสระของขอมูล (data independence) DBMS ชวยในการดูแลการปรับเปลี่ยน
โครงสรางของขอมูล ทําใหโปรแกรมตางๆ เปนอิสระจากการเปลี่ยนแปลงโครงสรางของขอมูล 
   2.1.3  สนับสนุนการใชขอมูลรวมกัน (improved data sharing) การจัดเก็บขอมูลไวในสวนกลาง
ชวยใหสามารถใชขอมูลรวมกันได โปรแกรมประยุกตท่ีจะพัฒนาข้ึนใหมสามารถใชขอมูลท่ีมีอยูแลวไดโดยไม
จําเปนตองเพ่ิมขอมูลเขาไปในระบบอีก 
 2.1.4  มีความคลองตัวในการใชงาน (improved flexibility) การเก็บขอมูลในสวนกลางจะชวยให
มีความคลองตัวในการใชงานแบบฟอรมและรายงานตาง ๆ ไดงาย 
  2.1.5  มีระบบรักษาความปลอดภัยของขอมูลสูง (high degree of data integrity) ฐานขอมูลมี
ระบบรักษาความปลอดภัยของขอมูล โดย DBMS จะตรวจสอบรหัสผานเขาสูระบบ และจะอนุญาตใหผูท่ีมีสิทธิเขา
มาในระบบทําการเรียกดูขอมูลหรือแกไขขอมูลไดเฉพาะสิทธิท่ีกําหนดในแตละคนเทานั้น 
   
2.2  รูปแบบฐานขอมูล 
        คือ แบบจําลองขอมูลเชิงตรรกะ ท่ีใชแสดงโครงสรางและความสัมพันธของขอมูลท่ีถูกจัดเก็บใน
ฐานขอมูลแบบจําลองนี้จะถูกเปลี่ยนแปลงไปสูแบบจําลองการใชงานฐานขอมูลจริง โดยปจจุบันมีหลายรูปแบบ คือ 
(เอกพันธุ คําปญโญ และธีรวัฒน ประกอบผล, 2550) 

 2.2.1  แบบจําลองฐานขอมูลลําดับชั้น (Hierarchical Database Model) มีโครงสรางคลาย
โครงสรางตนไม (Tree Structure) เปนการรวบรวมระเบียน (Record) ขอมูลเปนลําดับชั้น ระเบียนท่ีอยูระดับ
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บนสุดเรียกวาราก (Root) ระเบียนระดับบนจะเปนระเบียนพอแม (Parent Record) ระเบียนระดับลางลงมาเปน
ระเบียนลูก (Child Record) โดยท่ีระเบียนพอแม สามารถระเบียนลูก ไดมากกวาหนึ่ง ในขณะท่ีระเบียนลูก                   
จะข้ึนอยูกับระเบียนพอแมเดียวเทานั้น ซ่ึงเปนความสัมพันธในลักษณะแบบหนึ่งตอหลาย (One-to-Many)  
  ขอดีและขอจํากัด ไดแก เขาใจงาย มีความซํ้าซอนนอยและเหมาะกับขอมูลท่ีมีการเรียงลําดับอยาง
ตอเนื่อง แตไมสามารถรองรับความสัมพันธของขอมูลในลักษณะแบบหลายตอหลาย (Many-to-Many) ไดเกิดความ
ยุงยากในการเปลี่ยนแปลงโครงสรางและการเขาถึงขอมูลมีความคลองตัวนอยเพราะตองเริ่มอานขอมูลจากระเบียน
พอแมกอน  

 2.5.2  แบบจําลองฐานขอมูลเครือขาย (Network Database Model) โครงสรางของขอมูลท่ี
นําเสนอเปนลักษณะเชื่อมโยงถึงกันหมด (Multi-List Structure) โดยมีความสัมพันธของขอมูลเปนแบบหนึ่งตอ
หลาย (One-to-Many) หรือหลายตอหลาย (Many-to-Many) โดยท่ีระเบียนพอแมเรียกวา ระเบียนเจาของ 
(Owner Record) สวนระเบียนลูกเรียกวา ระเบียนสมาชิก (member Record) 

 ขอดีและขอจํากัด ไดแก ความซํ้าซอนของขอมูลมีนอยกวาแบบจําลองฐานขอมูลลําดับชั้น สามารถ
เชื่อมโยงขอมูลแบบไป-กลับได โดยใชพอยนเตอร วิธีนี้จะเปลืองเนื้อท่ีในการจัดเก็บพอยนเตอร และยังมีความยุงยาก
ในการเปลี่ยนแปลงโครงสรางขอมูลท่ีมีความซับซอน 

 2.5.3  แบบจําลองฐานขอมูลเชิงสัมพันธ (Relational Database Model) แสดงโครงสรางของ
ขอมูลในรูปแบบตาราง และเรียกตารางวา รีเลชัน (Relation) โดยแตละรีเลชันประกอบดวย แถวหรือทัพเพิล 
(Tuple) และ คอลัมนซ่ึงเรียกวา แอตทริบิวต (Attribute) ในแตละรีเลชันจะมีแอตทิรบิวตหรือกลุมของแอตทริบิวต 
ซ่ึงเรียกวา คีย (Key) 

 ขอดีและขอจํากัด ไดแก มีโครงสรางท่ีเขาใจงายกวาฐานขอมูลอ่ืนๆ ผูใชไมจําเปนตองเขาใจถึง
โครงสรางการจัดเก็บขอมูลทางกายภาพ ขอมูลมีความเปนอิสระจากโปรแกรม  
  2.5.4  ฐานขอมูลแบบออบเจ็กต (Object-Oriented Database) เรียกวา ฐานขอมูลเชิงวัตถุเกิด
จากแนวคิดการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ (Object-Oriented Program: OOP) เพ่ือตอบสนองตอความตองการใน            
การจัดเก็บขอมูลท่ีมีความสลับซับซอน มีขนาดใหญ และมีความหลากหลายมากกวาเดิม เชน ขอมูลเสียง รูปภาพ 
และวีดิทัศน 

 ขอดีและขอจํากัด ไดแก สามารถเก็บขอมูลพ้ืนฐานท่ัวไป ขอมูลวัตถุ และขอมูลมัลติมีเดียไดงาย       
แตการประมวลผลรายการขอมูลท่ัวไปจะไมรวดเร็วเทากับระบบฐานขอมูลเชิงสัมพันธ 
  

 
2.3  องคประกอบของระบบฐานขอมูล 
     องคประกอบของระบบฐานขอมูลประกอบดวย 4 องคประกอบหลักคือ 1) ขอมูลและความสัมพันธ
ของขอมูล 2)  ฮารดแวร ไดแก เครื่องคอมพิวเตอรและอุปกรณรอบขาง 3) ซอฟตแวร ไดแกระบบปฏิบัติการและ
ระบบจัดการขอมูลและ 4)  ผูใช บุคลากรท่ีเก่ียวของกับระบบฐานขอมูล  
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2.4  บทบาทของระบบสารสนเทศ  
เอกพันธุ คําปญโญ และธีรวัฒน ประกอบผล (2550) ไดใหความหมายของคําวาระบบสารสนเทศวา

เปนระบบท่ีทําหนาท่ีจัดการขอมูล โดยทํางานตั้งแตการจัดเก็บขอมูล การประมวลผลขอมูลจนสามารถใหสารสนเทศ
ออกมาเพ่ือใชในการพิจารณาตัดสินในเรื่องท่ีเก่ียวของได เทคโนโลยีชวยใหสารสนเทศมีความสะดวก รวดเร็ว ถูกตอง
และมีประสิทธิภาพมากข้ึน 

 ดังนั้น ระบบสารสนเทศจึงมีความสําคัญในระบบงานธุรกิจและองคกรตางๆ ท้ังภาครัฐ ภาคเอกชน 
เพราะในปจจุบันทุกองคการมีตองการท่ีจะขยายโอกาสทางเศรษฐกิจ ถือเปนความทาทายอยางหนึ่งในเศรษฐกิจโลก 
และในขณะท่ีเศรษฐกิจเติบโตอยางรวดเร็วจึงทําใหเกิดการแขงขันทางการคามากข้ึนมีการขยายเครือขายทางการคา 
เพ่ือตองการแลกเปลี่ยนคานิยมและวัฒนธรรม และสุดทายมีการพัฒนาใหเกิดความกาวหนาทางดานเทคโนโลยี
สารสนเทศ โดยระบบสารสนเทศมีประโยชนในการเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขัน เพ่ิมผลผลิต ลดตนทุน ชวย
สนับสนุนการตัดสินใจ ชวยเพ่ิมประสิทธิภาพขององคกร บุคลากรและสงเสริมคุณภาพชีวิต ความเทาเทียมในสังคม
ดวยการบริการในรูปแบบกระจาย 

 วศิน เพ่ิมทรัพย และวิโรจน ชัยมูล (2548) ไดกลาวถึง บทบาทของเทคโนโลยีสารสนเทศกับ                 
การพัฒนาประเทศ ไดดังนี ้

 1)  ดานเศรษฐกิจ เทคโนโลยีสารสนเทศชวยในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ ไดแก ในแวดวงธุรกิจท่ี
เก่ียวของกับการเงิน การธนาคาร มีการประยุกตใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการขับเคลื่อนการดําเนินงานหลัก เชน 
ระบบการทํารายการท่ีเชื่อมโยงถึงกันระหวางสาขายอยของธนาคาร ในวงการตลาดหลักทรัพย มีการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศมาชวยการวิเคราะหและแนะนําการลงทุน การตรวจสอบขอมูลกับตลาดหลักทรัพยท่ัวโลก รวมถึงการสง
รายการคําสั่งซ้ือขายแบบ Real Time 

 2)  ดานสังคม เทคโนโลยีสารสนเทศชวยพัฒนาสังคมใหเกิดการเรียนรู สรางสรรค และทําใหคนใน
สังคมอยูรวมกันอยางมีความสุขมากข้ึน เชน ระบบ DAISY (Digital Accessible Information System) เปนระบบ
บันทึกขอมูลหนังสือเปนระบบเสียงในแบบดิจิตอล เพ่ือชวยเหลือการคนควาขอมูลของคนตาบอด 

 3)  ดานการศึกษา เทคโนโลยีสารสนเทศชวยสงเสริมการแลกเปลี่ยนความรูทางการศึกษา                   
การกระจายการศึกษา การศึกษา การทบทวน การฝกฝน และการทดสอบดวยตนเองผานระบบเครือขาย เชน 
เครือขายคอมพิวเตอรกาญจนาภิเษก 

 4)  ดานสาธารณสุข เทคโนโลยีสารสนเทศชวยสนับสนุนและแลกเปลี่ยนขอมูลการรักษาผูปวย 
ประสบการณ และชวยลดปญหาการขาดแคลนบุคลากรผูเชี่ยวชาญทางการแพทย  

 5)  ดานสิ่งแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติ เทคโนโลยีสารสนเทศชวยจัดเก็บและประมวลขอมูล 
เพ่ือการพยากรณและการควบคุมสิ่งแวดลอมใหกาวหนาในทิศทางท่ีถูกตอง เชน ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร 
(Geographic Information System: GIS) 

 ศุภิสราพร สุธาทิพยะรัตน (2548) ไดกลาวไววา ระบบสารสนเทศมีผลกระทบตอกระบวนการ
ทํางานและโครงสรางขององคการ คือ ลดระดับของการจัดการ ความคลองตัวในการดําเนินงาน ลดข้ันตอน                     
การดําเนินงาน เปลี่ยนแปลงกระบวนการจัดการและกําหนดขอบเขตการดําเนินงานใหม  

 ระบบสารสนเทศปจจุบันสามารถจําแนกตามลักษณะการดําเนินงานไดดังนี้ (ศรีไพร ศักดิ์รุง-                
พงศากุล และเจษฎาพร ยุทธนวิบูลยชัย , 2549) 
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 1) ระบบสารสนเทศประมวลผลธุรกรรม (Transaction Processing Systems: TPS) เปนระบบทํา
หนาท่ีรวบรวม และประมวลผลขอมูลจากกิจกรรมตางๆ ขององคกร โดยใชระบบคอมพิวเตอรเปนเครื่องมือใน                
การประมวลผล ขอมูลในระบบ TPS จะตองมีความถูกตองเพ่ือใชเปนพ้ืนฐานใหกับระบบงานอ่ืนๆ ตอไป 

 2) ระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการ (Management Information Systems: MIS) เปนระบบท่ีทํา
หนาท่ีจัดเตรียมสารสนเทศ เพ่ือนําไปใชในการบริหารจัดการองคกร หรือสนับสนุนการทํางานของฝายตางๆ โดยปกติ
แลวจะประมวลผลและสรุปผลจากแฟมขอมูลหรือฐานขอมูลท่ีไดจาก TPS ซ่ึงนําเสนอในรูปแบบรายงานท่ีมีลักษณะ
ตางๆ ไดแก รายงานท่ีจัดทําตามระยะเวลากําหนด รายงานสรุป รายงานท่ีจัดทําตามเง่ือนไขเฉพาะ และรายงานท่ี
จัดทําตามตองการ 

 3) ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ (Decision Support Systems: DSS) เปนระบบท่ีพัฒนามาจาก
ระบบ MIS เนื่องจากในบางกรณีองคประกอบในการตัดสินใจมีความซับซอนมากเกินกวาความสามารถใน                      
การประมวลผลของมนุษย ท่ีจะประมวลผลไดอยางถูกตองจึงทําใหเกิดระบบ DSS ซ่ึงเปนระบบท่ีสามารถกําหนด
ทางเลือกใหผูบริหาร หรืออาจมีการจัดลําดับทางเลือกใหกับผูบริหาร ระบบ DSS เปนระบบท่ีสามารถโตตอบได 
นอกจากนี้ยังมีโมเดลในการวางแผนตัดสินใจและการทํานาย ขอมูลท่ีใชมักไดมาจากระบบ TPS MIS และขอมูล
ภายนอกองคกร 

 นอกจากนี้ระบบสารสนเทศท่ีเปนระบบสนับสนุนการตัดสินใจ ท่ีมีความสามารถในการเก็บรวบรวม
ขอมูลกราฟฟกท่ีนิยมใชในปจจุบัน ไดแก ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร (Geographic Information System: 
GIS) 
 
2.5  สารสนเทศผลิตภัณฑยางพาราไทย : ความเปนไปไดทางเศรษฐกิจ และความสามารถในการแขงขัน 
 1)  หวงโซมูลคาของสินคายาง 

               หวงโซมูลคาของสินคายางในประเทศไทย เริ่มตนจากชาวสวนยางนําน้ํายางสดมาขายใหแก
พอคารับซ้ือน้ํายางสดหรือขายใหแกโรงงานแปรรูปโดยตรง น้ํายางสดท่ีไดจะนําไปผานกระบวนการแปรรูป                     
ตามข้ันตอนตางๆ ออกมาเปนวัตถุดิบข้ันตนท่ีสําคัญ ไดแก น้ํายางขน ยางแผนผึ่งแหง ยางแผนรมควัน ยางแทง และ
ยางเครพ นอกจากนี้โรงงานบางกลุมจะนําวัตถุดิบข้ันตนมาผสมกับวัสดุเติมแตงและสารเคมีตางๆ จะไดผลิตภัณฑข้ัน
กลาง ไดแก ยางมาสเตอรแบตช ยางคอมพาวด และยางรเคลม ซ่ึงเปนวัสดุชิ้นสวนยาง หรือผลิตภัณฑก่ึงสําเร็จรูปท่ี
ไมไดใหผูบริโภคใชงาน แตเพ่ือสงตอไปใหโรงงานข้ันปลายน้ําทําเปนผลิตภัณฑสําเร็จรูปพรอมจัดจําหนายตอไป 
สําหรับวัตถุดิบข้ันตนและข้ันนกลางดังกลาวสวนหนึ่งจะถูกนํามาใชในประเทศแตอีกสวนหนึ่งสามารถสงออกไปยัง
ประเทศคูคาตางๆ เพ่ือทําเปนผลิตภัณฑสูผูบริโภคตอไป (บริษัท ไบรอัน เคฟ (ประทศไทย) จํากัด, 2555)
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ภาพท่ี  2.1  หวงโซมูลคาของสินคายางพารา 

(ท่ีมา : บริษัท ไบรอัน เคฟ (ประทศไทย) จาํกัด,2555)
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 2)  ประเภทของผลิตภัณฑยางพารา  
                           ผลิตภัณฑยางพาราข้ันปลายในไทยจําแนกออกเปน 4 ประเภท ไดแก 1) ผลิตภัณฑยางลอ
ยานยนต เชนยางลอเครื่องบิน ยางลอรถยนต และยางเรเดียล 2) ผลิตภัณฑยางในงานวิศวกรรมหรือใชในงาน
อุตสาหกรรม เชน สายพานตางๆ ยางรองคอสะพาน ยางกันกระแทก และยางรองพ้ืน 3) ผลิตภัณฑยางจากน้ํายาง 
เชน ถุงมือยาง ถุงยางอนามัย ลูกโปง ท่ีนอนฟองน้ํา และอุปกรณทางการแพทย และ 4) ผลิตภัณฑยางอ่ืนๆ เชน 
พ้ืนรองเทา ยางรัดของ ลูกกอลฟ กาว จุกขวด พาสเตอรยา และผากอช โดยรายละเอียดสามารถสรุปไดดังนี้ 
  2.1  ผลิตภัณฑยางลอยานยนต  อุตสาหกรรมยางยานพาหนะของประเทศไทย
ประกอบดวยอุตสาหกรรมหลายประเภท ไดแก อุตสาหกรรมยางลอเครื่องบิน ยางลอรถยนต ยางลอรถบรรทุก 
ยางลอรถใชในอุตสาหกรรม ยางลอรถใชในเกษตร ยางลอรถจักรยานยนตและรถจักรยาน เม่ือแบงจามโครงสราง
ของยาง สามารถแบงไดเปน 2 ประเภท คือ ประเภทยางเรเดียล (Radial Tyre) และยางผาใบ (Bias Tyre) 
 2.2  กลุมผลิตภัณฑยางใชในงานวิศวกรรมหรือใชในงานอุตสาหกรรม ผลิตภัณฑยางท่ีใช
ในงานวิศวกรรมหรือใชในงานอุตสาหกรรมท่ีสําคัญ คือ ทอยาง หมายถึง สายทอยาง ทอดูด ทอสง และขอตอ เปน
อุปกรณท่ีสําคัญในงานกอสรางและงานสงลําเลียงของเหลวผานทอ ใชสําหรับติดตั้งเปนทอสงน้ํา สูบน้ํา ระบายน้ํา
ท้ิง ท่ีติดถาวรกับอาคารโรงงาน ทางยกระดับ สะพานลอย หรือใชเปนขอตอประเภทอ่ืนๆ ท่ีตองการใหชวงขอตอ
นั้นมีความยืดหยุนหรือเคลื่อนตัวไดระดับหนึ่ง หรือใชเปนอุปกรณเคลื่อนยายไปใชในท่ีตางๆได เชน สายยาง
สําหรับสูบน้ํา ทอดับเพลิง ทอสงน้ํา ทอสงปูน โดยท่ัวไปทอยางใชประโยชนในการถายเทของเหลว แกส ของแข็ง
บางชนิด เปนตน ท้ังนี้ ทอยางมีคุณสมบัติพิเศษ คือ มีน้ําหนักเบา สามารถดัดแปลงเปนรูปตางๆเพ่ือใชกับงานได
หลายประเภท ทอยางมีหลายชนิด เชน ทอยางน้ํามัน ทอยางดับเพลิง ทอยางหมอน้ํารถยนต ทอแกส ทอยางท่ีใช
กับสวนและไรนา ทอยางท่ีใชกับเครื่องจักรอุตสาหกรรมและอ่ืนๆอีกหลายประเภท จึงทําใหมีการใชทอยางใน
ปริมาณสูง 
 2.3  กลุมผลิตภัณฑยางจากน้ํายางขน ผลิตภัณฑยางจากน้ํายางขนท่ีสําคัญ คือ ถุงมือยาง 
แบงตามประเภทการใชงานออกเปน 4 ประเภท คือ 
               2.3.1  ถุงมือยางท่ีใชในการแพทย (Medical Gloves) ซ่ึงแบงออกเปน ถุงมือผาตัด 
และถุงมือท่ีใชในงานตรวจโรคท่ัวไป 
               2.3.2  ถุงมือยางสําหรับใชในครัวเรือน (Household Gloves) ถุงมือชนิดนี้มีขนาด
ใหญ แข็งแรง ทนทาน เนื้อหนา อายุการใชงานนาน 
               2.3.3  ถุงมือยางท่ีใชในโรงงานอุตสาหกรรม (Industrial Gloves) มีขนาดใหญ 
แข็งแรง ทนทาน 
               2.3.4  ถุงมือยางท่ีใชในโรงงานอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส มีขนาดเล็กใชสวมท่ีนิ้วมือ
เรียกวา ถุงนิ้ว ใชในอุตสาหกรรมผลิตวงจรอิเล็กทรอนิกส 
 2.4 กลุมผลิตภัณฑยางอ่ืนๆ อุตสาหกรรมท่ีสําคัญไดแก รองเทา ในประเทศไทยสามารถ
แบงออกเปน 5 ประเภท คือ รองเทากีฬา รองเทาหนัง รองเทาท่ีทําดวยยางและพลาสติก รองเทาแตะ 
สวนประกอบท่ีสําคัญคือพ้ืนรองเทาและสนรองเทา 
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 3)  คลัสเตอรของผลิตภัณฑยางของไทย 
                          จากผลิตภัณฑยางข้ันปลาย 4 กลุม สามารถสรุปคลัสเตอรของผลิตภัณฑยางของไทยได 4 
คลัสเตอรไดแก คลัสเตอรกลุมผลิตภัณฑยางลอ คลัสเตอรกลุมผลิตภัณฑ ท่ีใชในงานวิศวกรรมหรือใชใน
อุตสาหกรรม คลัสเตอรกลุมผลิตภัณฑยางจากน้ํายางขน และคลัสเตอรกลุมผลิตภัณฑยางอ่ืนๆ  
 

 
ภาพท่ี  2.2  คลัสเตอรของผลิตภัณฑยางของไทย 

ท่ีมา : บริษัท ไบรอัน เคฟ (ประทศไทย) จํากัด,2555 
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4)  ผลิตภัณฑยางพาราท่ีสําคัญ 
                        4.1 กลุมผลิตภัณฑยางลอยานยนต 
                             4.1.1 ยางรถยนต 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี  2.3  ผลิตภัณฑยางประเภทยางรถยนต 
 

กระบวนการผลิต 
          1) ข้ันตอนการผสมยาง (Banbury Mixing) เครื่องผสมยางเปนจุดเริ่มตนของกระบวนการผลิต 

ยางดิบ (ยางธรรมชาติและยางสังเคราะห) และสารเคมีจะถูกนําไปบดผสมกัน ภายในหองผสมท่ีมีการควบคุม 
อุณหภูมิ ความดัน และเวลาตามท่ีสูตรกําหนดไว ท้ังนี้เพ่ือใหไดยางท่ีมีคุณสมบัติท้ังทางดานกายภาพและเคมีตาม
ตองการ สูตรท่ีใชในการผสมจะแตกตางกันไปตามหนาท่ีของสวนประกอบท่ีจะนําไปผลิต 
                     2) ข้ันตอนการบดยาง (Milling) ยางท่ีไดจากข้ันตอนการผสมยาง (Banbury Mixing) จะถูก
นํามาผานเครื่องบด เพ่ือใหไดยางท่ีเปนแผนยาวๆ โดยอาศัยแรงกดของการหมุนลูกกลิ้ง 2 ตัว ท่ีมีทิศทางการหมุน
และความเร็วท่ีแตกตางกัน 
                    3) ข้ันตอนการกดอัด และการฉาบผาใบ(Extruding and Calendering) หลังจากผานข้ันตอน
การบดยาง (Milling) ยางก็จะถูกนํามาสูข้ันตอนการกดอัดใหเรียบ โดยใชเครื่องฉาบผาใบ (Calender Machine) 
                    4) ข้ันตอนการข้ึนรูปยาง (Component Assembly) การข้ึนรูปยางตองใชกระบวนการท่ีอาศัย
เครื่องจักรอัตโนมัติท่ีใชเทคโนโลยีข้ันสูง เครื่องจักรนี้จะประกอบดวยลอหมุน (Rotating Drum) ซ่ึงจะเปนสวนท่ี
ใชในการข้ึนรูปยาง และสวนท่ีเปนตัวปอนยางใหกับเครื่องสรางยาง ) 
                    5) ข้ันตอนการสรางยาง (Building) เครื่องสรางยาง (Tyre Building Machine) นับวาเปนเครื่อง
ท่ีมีความสําคัญมากในขบวนการผลิตยาง เพราะใชในการประกอบสวนตางๆ ของยางท่ีกลาวมาแลวในขางตน ให
เปนโครงยางดิบ (Green Tyre) เครื่องสรางยางไดรับการออกแบบใหเหมาะสมและทันสมัยอยูเสมอ ท้ังนี้เพ่ือชวย
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เพ่ิมประสิทธิภาพในการผลิต สวนประกอบตางๆ ของยางจะถูกนํามาประกอบกันเขาตามลําดับทีละชิ้น                     
ตรงตําแหนงตางๆ ท่ีไดมีการออกแบบไวอยางเท่ียงตรง เพ่ือใหไดขนาดและคุณภาพของยางตามตองการ 
                    6) ข้ันตอนการอบยาง และขบวนการวัลคาไนซ (Curing and Vulcanizing) ในข้ันตอนนี้คนงาน
จะเปนผูนําโครงยางดิบ (Green Tyre) เขาสูเครื่องอบยาง (Curing Press) ซ่ึงการอบยาง และขบวนการวัลคาไนซ 
จะทําใหยางท่ีเหนียวและมีความยืดหยุนมากเกินไป เปลี่ยนเปนยางท่ีมีความแข็ง ลดความยืดหยุนใหนอยลง และ
ใหมีความทนทานมีอายุการใชงานท่ียาวนาน ในการอบยางจะตองมีการควบคุมเวลา อุณหภูมิ ความดัน และ                  
การไหลของนํ้ารอนใหพอเหมาะท่ีจะทําใหเกิดปฏิกิริยาวัลคาไนซท่ีสมบูรณ 
                     7) ข้ันตอนการตรวจสอบ (Inspection and Finishing) ยางท่ีอบเสร็จแลวทุกชนิดจะตองผาน
การตรวจสอบทุกเสน กอนท่ีจะสงเขาคลังสินคา (Warehouse) และลูกคาตอไป การตรวจสอบจะครอบคลุมถึง
รูปลักษณ (Appearance) และตําหนิตางๆ ท่ีเกิดข้ึนกับตัวยาง รวมท้ังทําการคัดแยกสวนท่ีเปนยางเสียออกไป 
 
   4.1.2 ยางลอตัน 
 

 
 

ภาพท่ี  2.4  ผลิตภัณฑยางประเภทยางลอตัน 
 

  กระบวนการผลิต  
        1) ข้ันตอนการผสมยางตางๆ จะถูกนําไปบดผสมกันภายในเครื่องผสมยางแบบปดท่ีมีการควบคุม 
อุณหภูมิ และเวลาตามท่ีกําหนดไว ท้ังนี้เพ่ือใหไดยางคอมพาวดท่ีมีสมบัติทางกายภาพและทางเคมีตามตองการ    
ซ่ึงสูตรท่ีใชในการผสมจะมีอยูมากมายแตกตางกันไปตามหนาท่ีของสวนประกอบท่ีจะนําไปผลิต 
  2) ข้ันตอนการสรางยางกระบวนการสรางยางลอตันเปนข้ันตอนของการนํายางคอมพาวดสูตร
ตางๆ มาประกอบเขาดวยกันตามลําดับโดยใชเครื่องสรางยาง ซ่ึงโดยสวนใหญจะใชการอุนยางคอมพาวดดวย                
2-roll mill และดึงยางคอมพาวดท่ีมีลักษณะเปนแผนยาวออกมาพันทบกันเปนรูปยางลอท่ีมีลักษณะ ขนาด และ
น้ําหนักตามสัดสวนโครงสราง ของยางท่ีตองการ ซ่ึงรวมเรียกวา โครงยางดิบ (green tyre) ท่ีพรอมนําไปใหความ
รอนเพ่ือใหเกิดการคงรูปตอไป 
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  3) ข้ันตอนการอบยาง และการวัลคาไนซนําโครงยางดิบเขาสูแมพิมพยางลอท่ีติดตั้งอยู                      
บนเครื่องอบยาง (hot press) ท่ี มีการควบคุมเวลา อุณหภู มิ  และความดัน ซ่ึงโดยท่ัวไปจะใช เวลาใน                         
การเกิดปฏิกิริยาวัลคาไนซท่ีคอนขางนาน ประมาณ 2 ชั่วโมงข้ึนไป ซ่ึงเวลาในการอบข้ึนอยูกับขนาดของยางลอตัน 
โดยสวนใหญอุณหภูมิในการอบยางจะอยูระหวาง 130-140 องศาเซลเซียส 
  4) ข้ันตอนการตรวจสอบยางทุกเสนท่ีอบเสร็จแลวจะตองผานการตรวจสอบลักษณะภายนอก 
(appearance) และตําหนิตางๆ ท่ีเกิดข้ึนกับตัวยาง รวมท้ังตองมีการตกแตงครีบยางและหนวดยางออกไป กอนท่ี
จะสงไปจําหนาย 
   4.2  กลุมผลิตภัณฑยางใชในงานวิศวกรรมหรือใชในงานอุตสาหกรรม 
                    4.2.1 ยางโอริง 

 
ภาพท่ี  2.5  ผลิตภัณฑยางประเภทยางโอริง 
 

  กระบวนการผลิต 
           1) การผสม ผสมยางและสารเคมีใหเขากันดวยเครื่องบดผสม 

            2) การข้ึนรูป มีหลายวิธีดังนี้ 
- เตรียมยางใหเปนแผนแลวตัดใหเปนวงแหวนดวยดาย วิธีคอนขางชา เนื่องจากจะตองบด

เพ่ือทําแผนใหม ทุกครั้งกอนตัด 
- เตรียมยางใหเปนแผนแลวตัดยางใหเปนแถบยาว นํายางแถบยาวมาตัดในแนวเฉียงทํามุม 

45 องศา นํายางมาเชื่อมตอกันเปนวงแหวนดวยกาว วิธีนี้คอนขางงาย แตโอริงจะมีรอยตอ โอริงลักษณะนี้เรียกวา 
joined o-ring 

- เอ็กซทรูดยางออกเปนทอแลวตัดเปนใหเปนแวน วิธีนี้จะเร็วท่ีสุด 
- เอ็กซทรูดยางออกเปนแทงแลวตอเปนวงแวน วิธีนี้จะทําใหบริเวณรอยตอของโอริงเกิดการ

แยกไดงาย 
- ใชแผนยางมวนเปนแกนตามความหนาท่ีตองการแลวตัดเปนวงแหวน วิธีนี้โอริงอาจเกิดการ

แยกชั้นถายางมีความแข็ง 
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- การข้ึนรูปดวยแมพิมพ มีท้ังแมพิมพแบบกดอัด โดยชนิดของแมพิมพแบบกดอัดท่ีใชสําหรับ
ผลิตโอริงมีแมพิมพ 2 แบบ คือ แบบ single cavity และแบบ multiple cavity นอกจากนี้มีการข้ึนรูปดวย
แมพิมพแบบฉีด 
 4.2.2 สายพานลําเลียง 

 
 
ภาพท่ี  2.6  ผลิตภัณฑยางประเภทสายพานลําเลียง 

 
กระบวนการผลิต 

                   1) สายพานลําเลียงน้ําหนักเบา  โดยท่ัวไปสายพานประเภทนี้ผลิตโดยการพนน้ํายางหรือโพลิเมอร 
เชน พีวีซีหรือโพลิยูรีเทน ใหกระจายตัว เคลือบชั้นของสิ่งทอใหไดความหนาท่ีตองการ จากนั้นจึงนําไปอบใหความ
รอน ซ่ึงการทํานั้นสามารถจะทําไดหลายๆชั้น โดยท่ีชั้นสุดทายจะเปนการเคลือบท่ีผิว 
  2) สายพานลําเลียงแบบหลายชั้น สิ่งทอท่ีเปนฝายและเสนใยผสมระหวางฝายกับเสนใย
สังเคราะหตองการการทําใหแหงกอนเขาสูกระบวนการผลิต จุมหรือวางสิ่งทอท่ีผานการทําใหแหงแลวใหกระจาย
ในสารละลายยางเพ่ือใหเกิดการเชื่อมติดตามตองการ แตโดยท่ัวไปสิ่งทอมักจะถูกทําใหติดกับยางโดยนําไปผาน
ลูกกลิ้งของเครื่องคาเลนเดอร ซ่ึงความเร็วของลูกกลิ้งจะใหอัตราสวนความเสียดทาน เทากับ 1:5:1 เพ่ือใหได
สมบัติการติดท่ีดีและมีความเหนียวติด 
สําหรับฝานน้ําหนักเบา ไมจําเปนตองเคลือบดวยยาง แตฝายท่ีน้ําหนักมากกวา 28 ออนซ จะตองมีการเคลือบดวย
ยางและนําไปผานเครื่องคาเลนเดอรท่ีมีความเร็วของลูกกลิ้งเทากับ 1:1 และสามารถสรางจํานวนชั้นไดตาม
ตองการกอนจะนําไปวัลคาไนซ 
 สําหรับสายพานลําเลียงท่ีผลิตจากชั้นของสิ่งทอท่ีเปนเสนใยสังเคราะหไมจําเปนตองนําสิ่งทอนั้น
ไปทําใหแหงกอนเพราะวาพันธะท่ีเชื่อมติดนั้นเปนพันธะเคมี นําสิ่งทอไปเคลือบดวยนํายางบนเครื่องคาเลนเดอร 
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สรางแตละชั้นจนถึงชั้นสุดทายคือการหุมดวยยางผิวบนและเตรียมท่ีจะเขาอบ สําหรับการวัลคาไนซแบบตอเนื่อง
นั้นไมจําเปนตองมีกระบวนการสรางยางของยางแตละชั้นและยางผิวบน 
 
 

3) สายพานลําเลียงแบบถักทอ 
      นําสิ่งทอถักหรือชั้นผาใบรับแรงมาเคลือบดวยพีวีซีเจลท้ังดานบนและดานลางใหไดความหนา
ตามตองการหรืออาจจะหุมดวยยางก็ได 

4) สายพานลําเลียงลวดสลิง 
                         ดึงเสนลวดใหตึงเทากันทุกเสน ประกอบยางท่ีจะใหติดกับลวดโดยใหยางผิวบนไวท่ีดานบน
และยางผิวลางไวท่ีดานลางจากนั้นจึงกดใหสายพานแบบไดขนาด ตัดขอบท่ีเกินออก แลวจึงนําวัลคาไนซในแทนอัด
ขณะท่ีดึงเสนลวด 
  

 4.2.3 ยางรองคอสะพาน 
 

 
ภาพท่ี 2.7 ผลิตภัณฑยางประเภทยางรองคอสะพาน  

 
  กระบวนการผลิต 
                      ในการผลิตยางรองคอสะพานแตละประเภทจะมีกระบวนการผลิตและเทคโนโลยีท่ีคลายคลึง แต
จะแตกตางกันในดานวัสดุท่ีเปนสวนประกอบในการใชงาน 
                     1) ผสมยางและข้ึนรูปยางใหเปนไปตามสมบัติท่ีตองการ 
                     2) เตรียมโลหะหรือวัสดุอ่ืนท่ีนํามาประกอบกับยาง และใชสารชวยในการติดกันระหวางยางและ
โลหะเพ่ือชวยเพ่ิมสมบัติของยางรองคอสะพาน 
  3) นํามาประกอบระหวางโลหะและข้ึนรูปเปนยางรองคอสะพาน 
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4.2.4 ยางปูพ้ืนสระ 

 

 
ภาพท่ี 2.8 ผลิตภัณฑยางประเภทยางปูพ้ืนสระ 
  

กระบวนการผลิต 
                     1) นําน้ํายางท่ีไดจากธรรมชาติ มาผสม สารรักษาสภาพ เพ่ือทําหนาท่ีเชื่อมโยงระหวางโมเลกุล
สารเรงใหสุกเร็วข้ึน สารท่ีทนตอแสง และ สารเพ่ิมเนื้อ อัตราเนื้อยาง 100 สวน/สารกลุมดังกลาว 1-2 สวน  
                     2) กวนใหเขากันดวยเครื่องเปนเวลา 1 คืน จะไดน้ํายางครีมม่ิงท่ีพรอมใชงาน  
                     3) พนดวยเครื่องพนทับลงในพ้ืนสระท่ีเตรียมไว 
                     4) เม่ือเนื้อยางเริ่มเหนียว นําผาดายดิบมาปูทับ แลวพนซํ้า ข้ันตอนดังกลาวทําประมาณ 5-6 ครั้ง 
เพ่ือใหอายุการใชงานยาวนาน หลังจากแหงแลวจึงปลอยน้ํา 
   

 4.3  กลุมผลิตภัณฑยางจากน้ํายางขน 
                4.3.1  ถุงมือยาง 

 
 

ภาพท่ี  2.9  ผลิตภัณฑยางประเภทถุงมือยาง 
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กระบวนการผลิต 
                     1) ลางพิมพ ใหสะอาด ไมมีฝุนผงเกาะอบพิมพในตูอบใหรอนมีอุณหภูมิประมาณ 45-50 oc 
                     2) จุมพิมพลงในสาร ชวยใหยางจับพิมพ ตั้งท้ิงไวใหสารชวยใหยางจับพิมพแหงหมาดๆ 
                     3) คอยๆจุมพิมพท่ีเตรียมไวลงในน้ํายางผสมสารเคมี แชพิมพในน้ํายางผสมสารเคมี แชพิมพไวใน
น้ํายางผสมสารเคมีนานความตองการ (ยิ่งนานยิ่งมีความหนา) 
                     4) คอยๆเอาพิมพข้ึนจากน้ํายางผสมสารเคมี ตั้งท้ิงไวใหฟลมยางท่ีจับพิมพแลวเซทตัว 
                     5) ลางพิมพท่ีมียางเกาะติดอยูดวยน้ําอุนอุณหภูมิ 70 oc เปนเวลา 3-5 นาทีเพ่ือชําระลางสารเคมี
ท่ีตกคาง 
                     6) นําพิมพยางเขาอบใหยางคงรูปในตูอบท่ีอุณหภูมิ 120  oc นานประมาณ 30 นาที 
                     7) นําพิมพยางออกจากตูอบและถอดถุงมือออกจากพิมพโดยใชแปงชวยหลอลื่นในขณะถอด 
 

 4.3.2  โฟมยาง 

 

 
 

ภาพท่ี  2.10  ผลิตภัณฑยางประเภทโฟมยาง 

กระบวนการผลิต 
                     1) นําน้ํายางขนกวนไลแอมโมเนีย (ความเร็วรอบ 120 รอบ/นาที เวลา 2-3 นาที 
                     2) เติมแอมโมเนียโอลิเอต กํามะถัน แซดดิอิซิ แซมเอ็มบิทิ วิงสเตยแอล 
                     3) เติมซิงคออกไซด และ ดิพิจี กวนสารเคมีใหกระจายทําใหเกิดฟอง 
                     4) เติมเอสเอสเอฟ กวนสารเคมีใหกระจายทําใหเกิดฟอง 
                     5) ทาเบาพิมพ ปาดหนาเบาพิมพใหยางเซ็ตตัว 5 นาที 
                     6) อบ/นึ่ง ท่ีอุณหภูมิ 100 และ 120 oc เวลา 60-90 นาที ข้ึนอยูกับความหนา 
                     7) ลางสารเคมี ใชน้ําอุณหภูมิ 70 oc เวลา 5-15 นาที 
                     8) อบจนแหง ท่ีอุณหภูมิ 70 oc 24 ชั่วโมง 
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 4.3.3 ถุงนิ้วยาง 

 
ภาพท่ี  2.11  ผลิตภัณฑยางประเภทถุงนิ้วยาง 
 

กระบวนการผลิต 

1) ลางพิมพ ใหสะอาด ไมมีฝุนผงเกาะอบพิมพในตูอบใหรอนมีอุณหภูมิประมาณ 45-50 oc 
           2) จุมพิมพลงในสาร ชวยใหยางจับพิมพ ตั้งท้ิงไวใหสารชวยใหยางจับพิมพแหงหมาดๆ 

                      3) คอยๆจุมพิมพท่ีเตรียมไวลงในน้ํายางผสมสารเคมี แชพิมพในน้ํายางผสมสารเคมี แชพิมพไว
ในน้ํายางผสมสารเคมีนานความตองการ (ยิ่งนานยิ่งมีความหนา) 
                      4) คอยๆเอาพิมพข้ึนจากน้ํายางผสมสารเคมี ตั้งท้ิงไวใหฟลมยางท่ีจับพิมพแลวเซทตัว 
                      5) ลางพิมพท่ีมียางเกาะติดอยูดวยน้ําอุนอุณหภูมิ 70 oc เปนเวลา 3-5 นาที เพ่ือชําระลาง
สารเคมีท่ีตกคาง 
                      6) นําพิมพยางเขาอบใหยางคงรูปในตูอบท่ีอุณหภูมิ 120 oc นานประมาณ 30 นาที 
                     7) นําพิมพยางออกจากตูอบและถอดถุงมือออกจากพิมพโดยใชแปงชวยหลอลื่นในขณะถอด 
 

 4.3.4  ลูกโปง 

 

 
ภาพท่ี  2.12  ผลิตภัณฑยางประเภทลูกโปง 
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กระบวนการผลิต 
                     1) นําน้ํายางท่ีจะนํามาผลิตลูกโปงนํามากรองสิ่งสกปรกออกกอนทําการเตรียมน้ํายางผสม
สารเคมีตามสูตร กวนผสมใหเขากัน (ยางท่ีเตรียมได เรียกวา latex compound) แลวเทน้ํายางท่ีเตรียมลงใน
แทงคท่ีจะจุมแมพิมพ ข้ันตอนนี้จําเปนตองควบคุมอุณหภูมิของแท็งคใหคงท่ี และทําการกวนสมํ่าเสมอ เพ่ือ
ปองกันยางจับตัวเปนกอน) 
                    2) เตรียมสารละลายชวยใหยางจับตัว (coagulant) การจุมแมพิมพ 
                    3) อุนแมพิมพ (former) ใหรอน ท่ีอุณหภูมิประมาณ 38 oc 
                    4) นําแมพิมพจุมในสารละลายชวยใหยางจับตัว คอยๆ ยกข้ึนอยางชาๆ วางใหแหงพอหมาด 
                    5) จุมแมพิมพลงในน้ํายาง ยกข้ึนลงชา ๆ วางใหแหงพอหมาด 
                    6) นําแมพิมพไปอบใหแหงท่ีอุณหภูมิ 90 oc เปนเวลา 20 นาที 
                    7) นําแมพิมพไปลางดวยน้ําอุน 60 oc เพ่ือกําจัดสารเคมีท่ีตกคางออก 
                    8) ถอดลูกโปงออกจากแมพิมพโดยใชแปงโรยบริเวณดานใน-ดานนอก ถอดแบบลูกโปงออกโดยใช
ความดันอากาศ หรือแรงดันน้ํา (ลูกโปงท่ีไดจากข้ันตอนนี้ยังจะมีรูปรางเหมือนแมพิมพ)  
                    9) นําลูกโปงมาอบอีกครั้งท่ีอุณหภูมิ 100 oc เปนเวลา 1 ชั่วโมง (ลูกโปงจากข้ันตอนนี้จะมีความ
ยืดหยุนเพ่ิมข้ึน) จะหลังจากนั้นนํามาพิมพลายและทําการบรรจุหีบหอ ตามลําดับ 

 
 4.3.5 เสนดายยาง 
 

 
 

ภาพท่ี  2.13  ผลิตภัณฑยางประเภทเสนดายยาง 
 

กระบวนการผลิต 
1) น้ํายางขนผสมสารเคมีเปนน้ํายางคอมพาวด และบมน้ํายาง 
2) กรอง 
3) ผานหัวฉีดหลอดแกว 
4) ผานกรดอะซิติกเพ่ือใหเสนดายยางจับตัว 
5) ผานน้ํารอนเพ่ือลางกรดออก 
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6) อบแหงท่ี 100-125 องศาเซลเซียล 
7) เคลือบแปง 
8) อัดแถบ 
9) อบสุกท่ี 115-125 องศาเซลเซียล 
10) ผึ่งไลความรอน 
11) บรรจุ 

 

 4.3.6 ลูกเทนนิส 

 

 
ภาพท่ี  2.14  ผลิตภัณฑยางประเภทลูกเทนนิส 
 

กระบวนการผลิต 

1) การอัดเบาครึ่งซีก น้ํายางท่ีมีน้ําหนักแนนอนหลังจากผานเครื่องอัดรีดมาอัดเบารูปครึ่งวงกลม
ในข้ันตอนนี้ยังไมตองวัลคาไนซใหสมบูรณ เนื่องจากตองวัลคาไนซในข้ันตอนการประกอบอีกครั้งหนึ่ง หลังออก
จากเบาและขัดขอบใหหยาบ 

2) การประกอบลูกบอลยาง 
    2.1 ลูกเทนนิสแบบมีความดันภายในสามารถทําได 2 วิธี คือ การใชสารเคมีใหเกิดปฏิกิริยา

ปลดปลอยกาซออกมาและการอัดอากาศเขาไป ความดันท่ีใชประมาณ 12-15 psi 
2.1.1 การอัดเบาดวยสารเคมี ทําโดยนําลูกบอลครึ่งซีกท่ีทากาวท่ีขอบมาวางในเบาท้ัง

บนและลาง (เพ่ือประกอบเปนทรงกลม) จากนั้นใสสารโซเดียมไนไทรท และแอมโมเนียมคลอไรด ในครึ่งซีกลางบิด
เบาใหความรอน 

2.1.2 การอัดเบาดวยอากาศ เปนการนําลูกบอลยางวางลงเบาแผนบนและลาง บิดเบา
ใหชิ้นบนและลางเกือบติดกัน โดยใหชิดกับซีลยางรอบๆ ดานของแผนอัด ซ่ึงซีลยางนี้จะก้ันระหวางพ้ืนท่ีสวนใน
ของเบากับบรรยากาศขางนอกเบา จากนั้นอากาศอัดจะถูกสงเขาเบาตามความดันท่ีตองการ แลวจึงปดเบาใหสนิท
และวัลคาไนซท้ังกาวยางและลูกบอลยาง เม่ือวัลคาไนซไดตามเวลาท่ีตองการแลว ทําใหเบาเย็นตังลงดวยการหลอ
น้ําเย็นกอนเปดเบาเพ่ือปองกันการฉีกขาดของลูกบอลยาง แลวนําลูกบอลออก 
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 2.2 ลูกเทนนิสแบบไมมีความดันภายใน ลูกบอลชนิดนี้ถูกออกแบบมาใหมีแกนกลางท่ีมีผนัง
หนากวาปกติ เนื่องจากไมจําเปนตองมีการอัดกาซ ทําใหยางมีความกระเดงตัวสูง โมดุลัสสูง ความหนาแนนต่ํา 
สู ต รยางท่ี ใช มั กจะประกอบด วย  high styrene resin, cellulosic filler, copolymer ของ olefin และ 
unsaturated mono-carboxylic copolymer เปนตน ลูกบอลยางท่ีถูกนําออกจากเบาแลวจะถูกนํามาเตรียมผิว
ลกูยางดวยการขัดผิวใหหยาบและขัดเอาเศษยางสวนเกินออก จากนั้นนําไปจุมในสารละลายกาวยางและทําใหแหง 
เพ่ือตรวจสอบขนาดและน้ําหนักใหไดตามมาตรฐาน 

3) การเตียมผาคลุม นําผาลักหลามมาตัดเปนรูปเลข 8 โดยท่ีเสนใยจะทํามุม 45 องศา กับแกนท่ี
ตัด เพ่ือใหผาสามารถยึดไดเม่ือนํามาปะติดกับลูกบอล จากนั้นทากาววัลคาไนซท่ีขอบของชิ้นผาท่ีตัด 

4) การคลุมลูกบอลยาง นําผาลักหลามท่ีตัดแลว 2 ชิ้น ติดบนลูกบอลยางแกนกลางท่ีขัดผิวหยาบ
และทากาวยางเรียบรอยแลว 

5) การอัดเบาลูกบอลยางท่ีคลุมผา นําลูกเทนนิสท่ีหุมผาสักหลาดเรียบรอยแลวมาใสในเบาอัด
เพ่ือใหกาวเกิดการวัลคาไนซ ยึดผา 2 ชิ้นและลูกบอลยางเขาดวยกัน อุณหภูมิท่ีใชในการอัดเบาตองไมสูงมากจน
ทําลายสีผา จากนั้นจะทําใหเบาเย็นและแกะลูกเทนนิสออกจากผา 

6) การทดสอบและการปมตรา เม่ือผานการอัดเบาหุมผาแลว ท่ีรอยตอจะเกิดรอยตอยับยนได ซ่ึง
สามารถแกไขไดโดยผานลูกเทนนิสนี้เขาไปในถังอบไอน้ํา ตั้งท้ิงไวใหอยูตัวแลวจึงนําไปทดสอบการกด การกระเดง
ตัว และปมตรา 

 
 4.3.7 ท่ีนอนยางพารา 

 

 
 
ภาพท่ี  2.15  ผลิตภัณฑยางประเภทท่ีนอนยางพารา 
 

กระบวนการผลิต 
  1) นําน้ํายางขนมากวนไลแอมโมเนีย (ความเร็วรอบ 120 รอบ/นาทีเปนเวลา 2-3 นาที) 

2) เติมแอมโมเนียมโอลิเอต กํามะถัน แซดดีอีซี แซดเอ็มบีที วิงสเตย กวนใหสารเคมีกระจายและ
ทําใหเกิดฟอง 
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   2.1 ความเร็วรอบ 240 รอบ/นาที เวลา 2-3 นาที 
  2.2 ความเร็วรอบ 360 รอบ/นาที เวลา 2-3 นาที 

3) เติมซิงคออกไซด และ ดีพีจี กวนใหสารเคมีกระจายตัว (ความเร็ว 120 รอบ/นาทีเปนเวลา              
2-3 นาที) 

4) เติมเอสเอสเอฟ กวนใหสารเคมีกระจายตัว (ความเร็ว 120 รอบ/นาทีเปนเวลา 30-45 วินาที) 
5) เทลงเบาพิมพ ปาดหนาเบาพิมพปลอยใหยางเซ็ตตัว 5 นาที 
6) นําไปอบ/นึ่ง ท่ีอุณหภูมิ 100 และ 120 องศาเซลเซียส เปนเวลา 60 -90 นาที ข้ึนกับความ

หนา 
7) ลางสารเคมี ดวยน้ําอุณหภูมิ 70 องศาเซลเซียส เวลา 5-15 นาที 
8) อบจนแหง ท่ีอุณหภูมิ 70 องศาเซลเซียส 24 ชั่วโมง 
 
 4.3.8  ถุงยางอนามัย 

 
 
ภาพท่ี 2.16 ผลิตภัณฑยางประเภทถุงยางอนามัย 
 
  กระบวนการผลิต 
  1) ผสมสารเคมีเขาไปกับน้ํายางธรรมชาติ แลวผานการใหความรอนใหแข็งตัวข้ึน สารเคมีท่ีใสเขา
ไปจะทําปฏิกิริยากับน้ํายางทําใหแข็งข้ึน ทนข้ึน 
  2) ยายน้ํายางท่ีผสมแลวไปเก็บในถังควบคุมอุณหภูมิขนาดใหญ 
  3) นําแมแบบท่ีทําจากแกวท่ีสะอาดจะถูกจุมลงไปในน้ํายางแลวหมุน เพ่ือใหยางเคลือบอยูบนตัว
แมแบบอยางเสมอกัน 
  4) ปลอยใหแหง หลังจากแหงแลวจึงจุมแมแบบครั้งท่ีสอง 
  5) นําแมแบบเขาในเตาอบเพ่ือหลอมใหความรอน 
  6) ถอดถุงยางอนามัยออกจากแมแบบ ลางเอาสารตกคางตางๆออก ลงแปงท่ีถุงยางอนามัย 
  7) เก็บไวสองวันใหอยูตัว แลวสงเขากระบวนการตรวจสอบทางอิเล็กทรอนิกสเพ่ือตรวจสอบหารู
รั่วและตําหนิตางๆ 
  8) แยกใสบรรจุภัณฑหรือหอฟอยล เพ่ือสงออกทองตลาด 
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5.  กลุมผลิตภัณฑยางอ่ืนๆ 
              5.1  ยางพ้ืนรองเทา 

 

 
 

ภาพท่ี  2.17  ผลิตภัณฑยางประเภทยางพ้ืนรองเทา 
 

กระบวนการผลิต 
1) การบดผสมยางกับสารเคมีใหเขากันดวยเครื่องบดผสม (เครื่องบดผสมแบบลองลูกกลิ้งหรือ

เครื่องบดผสมแบบปด) ท่ีอุณหภูมิประมาณ 110-120 องศาเซลเซียส 
2) บมยางท่ีผสมแลวอยางนอย 16 ชั่วโมงกอนข้ึนรูป 
3) การข้ึนรูปโดยใชแมพิมพแบบอัดหรือแมพิมพแบบฉีด ข้ึนกับลักษณะชิ้นงานท่ีตองการ 
4) ตัดพ้ืนรองเทาใหเปนไปตามแบบท่ีตองการ 

 
 

  5.2  รองเทาบูทยาง 

 
 
ภาพท่ี  2.18  ผลิตภัณฑยางประเภทรองเทาบูทยาง 
 

กระบวนการผลิต 
1) การนํายางแผนท่ีไดจากการบดผสมแลวอัดรีดเปนแผน ประกอบไปดวยชิ้นสวนท่ีเปนยางและ

ชิ้นสวนท่ีเปนผาเคลือบยาง 
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2) ตัดชิ้นสวนตางๆ ตามแบบ นําชิ้นสวนตางๆ มาประกอบกันโดยเริ่มจากการนํายางสวนบนมา
ติดกับพิมพรองเทาบูท 

3) ติดพ้ืนรองเทาเขากับสวนบน  
4) นํามาอบภายใตอากาศรอน และความดันในหมอนึงอัดไอ เวลาและอุณหภูมิท่ีใชจะข้ึนกับชนิด

ของรองเทา โดยท่ัวไปอุณหภูมิท่ีใชในการอบประมาณ 120-130 องศาเซลเซียล เวลา 50-90 นาที และความดัน
อากาศ 3-3.5 

 5.3 ยางรัดของ 
 

 
 
ภาพท่ี  2.19  ผลิตภัณฑยางประเภทยางรัดของ 
 

กระบวนการผลิต 
  1) ผสมยางเคมี 

2) ยางคอมพาวด 
3) ข้ึนรูปเปนทอกลวงดวยเครื่องอัดรีด 
4) สอดทอกลมแข็งเปนแกนกลาง 
5) วัลคาไนซใน 
6) ถอดท่ีกลมแข็งท่ีเปนแกนกลางออก 
7) ตัดเปนวงดวยใบมีดความเร็วสูง 
8) ลางและทําใหแหง 
9) ตรวจสอบคุณภาพ 
10) บรรจุเพ่ือจําหนาย 
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 5.4  ลูกกอลฟ 

 
 

ภาพท่ี  2.20  ผลิตภัณฑยางประเภทลูกกอลฟ 
 

กระบวนการผลิต 
1) นํายางและสารเคมีผสมใหเปนยางคอมพาวด อัดลงในเบาพิมพแกนกลาง ใหความรอนและ

ความดัน แกนกลางท่ีไดจะมีขนาดประมาณ 1.5 นิ้ว (3.75 เซนติเมตร) 
2) ข้ึนรูปเปลือกหุมลูกกอลฟดวย injection molding หรือ compression molding 

      - injection molding 
        นําแกนกลางมาวางตรงกลางชองวางเบาพิมพท่ียึดแกนกลางดวยเข็มหมุด ฉีดเทอรโม
พลาสติกหลอมเขาไปในแมพิมพท่ีมีลาย dimple หุมรอบแกนกลาง เม่ือเทอรโมพลาสติกเย็นตัวลงและแข็งข้ึน ดึง
เข็มหมุดออกและถอดลูกกอลฟออกจากแมพิมพ 
     - compression molding 
       นําเปลือกหุมครึ่งวงกลมท้ัง 2 สวน ท่ีไดจากการฉีด มาวางหุมรอบแกนกลางในแมพิมพอัด 
ใหท้ังความรอนและ compression molding เทานั้น เนื่องจากพลาสติกรอนท่ีไหลผานจะทําใหชั้นบางๆ ของยาง
เกิดการบิดเบี้ยวหรือเสียรูปทรงได 

3) ตกแตงลูกกอลฟดวยกสนตัดเศษยางท่ีเกินตามรอยตอออก พนสีเปลือกหุมลูกกอลฟโดยใชปน
ฉีดพน ดวนความเร็วสมํ่าเสมอ พิมพตราบนลูกกอลฟ และทําความสะอาดเปลือกและเคลือบแลคเกอรใหมันเงา
และทนการขูดลอก 

4) นําลูกกอลฟไปอบใหแหงและบรรจุลงในกลองบรรจุภณัฑเพ่ือจัดจําหนาย 
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 5.5  ยางลบ 

 
   ภาพท่ี  2.21  ผลิตภัณฑยางประเภทยางลบ 
  
           กระบวนการผลิต 

1) นําสารเคมีมาบดผสมรวมกันดวยเครื่องบดผสมแบบสองลูกกลิ้ง 
2) ข้ึนรูปใหไดขนาดตามตองการ เชน ยางลบท่ีใชติดบนหัวดินสอสวนใหญจะข้ึนรูปดวย

กระบวนการอัดรดี ยางลบแบบแบนเรียบข้ึนรูปดวยแมพิมพ แบบฉีด 
3) วัลคาไนซเพ่ือใหยางสุก 

  4) ตัดแตงชิ้นงานใหไดขนาดตามตองการ 
  5.6  กระเปาน้ํารอน 
 

 
 

ภาพท่ี  2.22  ผลิตภัณฑยางประเภทกระเปาน้ํารอน 
 
          กระบวนการผลิต 

1) ในการผลิตกระเปาน้ํารอนสามารถทําได 2 วิธี คือ การอัดเบา และการฉีดเขาเบา การออก
สูตรยางของกระเปาน้ํารอนจะประกอบดวย 2 สูตร คือ สูตรคอกระเปากับสูตรตัวกระเปา โดยคอกระเปาจะตอง
ทนตอการยึด การฉีกขาด และแรงดึงสูงในขณะแกะออกจากเบาพิมพท่ีอุณหภูมิสูงไดดีมาก 

2) ข้ันตอนการผลิตกระเปาน้ํารอนดวยวิธีอัดเบา 
    2.1 บดผสมยางกับสารเคมีดวยเครื่องบดผสม แลวตั้งยางท้ิงไว 24 ชั่วโมงกอนข้ึนรูป 
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 2.2 นํายางคอมพาวดมารีดดวยเครื่องคาเลนเดอร เพ่ือเตรียมแผนยางสําหรับการอัดเบา               
โดยเบาท่ีใชจะประกอบดวย 3 สวน คือ ฝาบน ฝาลาง และแกนกลาง 

 2.3 ตัดแผนยางมาชั่งน้ําหนัก 
 2.4 ข้ึนรูปยาง โดยวางยางท้ังสูตรตัวกระเปาและสูตรคอกระเปาชุดแรกลงบนเบาพิมพฝาลาง

และยางชุดท่ีสองท้ังสองสูตรลงดานบนของแกนกลาง จากนั้นประกบเบาพิมพและข้ึนรูปท่ีอุณหภูมิ 150 องศาเซล
เซียล 

 2.5 หลังจากวัลคาไนซแลว ยกแกนกลางท่ีมียางติดอยูออกจาเบาพิมพออก 
 2.6 ถอดตัวกระเปาออกดวยเหล็กงาง และดึงตัวกระเปาออกจากเบาพิมพ 

   2.7 ตกแตงขอบผลิตภัณฑใหเรียบรอย 
    
   5.7 ลูกฟุตบอล 

 
 
ภาพท่ี  2.23  ผลิตภัณฑยางประเภทลูกฟุตบอล 

 
  กระบวนการผลิต 

1) บดผสมยางและสารเคมีดวยเครื่องบดผสมสองลูกกลิ้ง 
2) นํายางคอมพาวดท่ีไดมารีดเปนแผนใหไดความหนาและขนาดท่ีตองการ จากนั้นจึงนําไปเจาะรู

เพ่ือใสจุกเติมลมกอนท่ีจะข้ึนรูปดวยเบาพิมพท่ีมีลักษณะเปนรูปมะเฟอง ซ่ึงประกอบดวย 3 สวน คือ ฝาบน ฝาลาง 
และแผนเหล็กพับ 2 แผนท่ีติดกับฝาลาง 

3) นําแผนยางคอมพาวดท่ีติดจุกเติมลมแลวมาวางในเบาพิมพรูปมะเฟองเพ่ือข้ึนรูป โดยใหจุกสูบ
ลมอยูกลางรองเบาพิมพ แลวพับยางสลับไปมากับแผนเหล็กท้ัง 2 แผน โดยแผนยางท่ีเหลืออยูบนแผนเหล็กจะตอง
พับเขาประกบกันอีกรอบ แลวจึงประกบดวยฝาบนเบาพิมพ จากนั้นนําเขาเครื่องกดอัดดวยความรอนเพ่ือใหเกิด
การเชื่อมติดของแผนยางคอมพาวดและจุกสูบลม 

4) นําลูกบอลยางในท่ีไดมาสูบลมพรอมกับทําใหเกิดวัลคาไนซ เพ่ือใหยางในท่ีไดมีลักษณะกลอม 
5) นํายางในท่ีสูบลมแลวมาพันดวยดานไนลอนประมาณ 1,000 รอบ หรือแลวแตจํานวนรอบท่ี

ตองการ ซ่ึงการกําหนดจํานวนรอบในการพันดายจะข้ึนอยูกับการกระเดงตัว 
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6) นํายางในท่ีพันดานแลวมาประกอบดวยยางชั้นกลางและวัลคาไนซยางชั้นกลางท่ีสูบลมจนเต็ม
ดวยเครื่องอัดเบา 

7) เม่ือเกิดการวัลคาไนซแลว ลูกบอลท่ีไดจะเกิดลายท่ีผิวดานนอกซ่ึงทําใหงายตอการติดแผน
หนัง 
 8) นําลูกบอลท่ีไดมาติดเข็มเติมลมเพ่ือไมใหลมซึมออก จากนั้นจึงนําลูกบอลไปทากาวกอนติด  
แผนหนัง โดยแผนหนังท่ีใชเปนรูปหาเหลี่ยมและหกเหลี่ยม 
  9) นําแผนหนังไปพนกาวและนํามาติดกับลูกบอล จากนั้นนําลูกฟุตบอลท่ีไดมาอัดเบาอีกรอบ 
เพ่ือใหกาวเกิดการเชื่อมติดระหวางผิวลูกบอลกับแผนหนังไดแนนสนิทจนไดลูกฟุตบอลท่ีตรงตามมาตรฐานกําหนด 
 
 5.8 ลูกพัค 
 

 
ภาพท่ี  2.24  ผลิตภัณฑยางประเภทลูกพัค 
 

กระบวนการผลิต 
1) นํายางและสารเคมีมาผสมในเครื่องผสมระบบปด และนํามาผานเครื่องบดผสมสองลูกกลิ้งเพ่ือ

รีดเปนแผน และนํามาตัดเปนชิ้นยาว 
2) ยางคอมพาวดท่ีเปนชิ้นยาวจะถูกนํามาอัดผานเครื่องเอกซทรูดใหเปนแทงยาว เพ่ือใหแทงยาง

คอมพาวดมีขนาดเสนผานศูนยกลางใกลเคียงกับมาตรฐาน NHL 
3) แทงยางคอมพาวดจะถูกสงผานสายพานมาตัดเปนกอนใหมีความหนาตามท่ีตองการ จากนั้น

จึงนํากอนยางคอมพาวดมาวางลงในเบาพิมพแบบ 2 ชิ้น เพ่ืออัดเบาท่ีอุณหภูมิสูง 
4) หลังผานการวัลคาไนซแลว ลูกพัคท่ีไดจะถูกนํามาตกแตงขอบดวยการขัดเศษยางท่ีเกินออก

ดวยเครื่องเจียขอบ ลูกพัคท่ีไดจะมีขอบมนท้ัง 2 ดาน 
5) พิมพลายลูกพัคดวยเครื่องพิมพแบบอัตโนมัติ กอนบรรจุลงในกลองบรรจุภัณฑเพ่ือจัดจําหนาย 
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6) สัดสวนมูลคาตนทุนการทําผลิตภัณฑยางข้ันปลาย 
              สําหรับตนทุนการทําผลิตภัณฑยางข้ันปลาย ใชยางแปรรูปข้ันตนเปนวัตถุดิบโดยเฉลี่ยคิด             
เปนสัดสวนประมาณรอยละ 70 ของตนทุนการผลิตท้ังหมด สวนท่ีเหลือเปนคาแรงงานซ่ึงจะแตกตางกันตาม
ผลิตภัณฑท่ีผลิต สําหรับยางยานพาหนะคิดเปนสัดสวนอยูท่ีประมาณรอยละ 10 ยกเวนอุตสาหกรรมการผลิตยาง
รับแรงสั่นวะเทือน ทอยาง ประเก็น/ซีล คิดเปนสัดสวนประมาณรอยละ 25-30 เนื่องจากในการผลิตตองใชแรงงาน
ในการตรวจสอบคุณภาพ สําหรับคาพลังงานอยูท่ีประมาณรอยละ 15 สวนท่ีเหลือเปนคาเสื่อมราคาสวนใหญอยู
ระหวางรอยละ 5-6 และคาใชจายในการบริหารอยูระหวางรอยละ 5-7    
 
ตารางท่ี  2.1  ตารางแสดงสัดสวนมูลคาตนทุนการทําผลิตภัณฑยางข้ันปลาย 

 
ท่ีมา : โครงการจัดทํายุทธศาสตรการพัฒนาอุตสาหกรรม สาขาอุตสาหกรรมผลิตภัณฑยาง 
 

 7) การสงออกผลิตภัณฑยางพาราไทย 
             มูลคาการสงออกยางและผลิตภัณฑยางของโลกและไทยป 2544-2554 พบวา แนวโนมการ
สงออกยางและผลิตภัณฑยางของโลกและไทยมีทิศทางเดียวกัน โดยในป 2553 ไทยมีมูลคาการสงออก             
สินคาดังกลาวอยูท่ี 13.48 พันลานเหรียญสหรัฐ คิดเปนสวนแบงรอยละ 10.93 ของตลาดโลก และระหวาง                   
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ป 2544-2553 มีอัตราการเติบโตแบบ CAGR ท่ีรอยละ 22.53 ซ่ึงมากกวาอัตราการเติบโตของโลกท่ีรอยละ 13.89 
โดยในป 2554 ไทยมีมูลคาการสงออกเพ่ิมข้ึนจนมีมูลคา 20.42 พันลานเหรียญสหรัฐ 
 

  
 
ภาพท่ี  2.25  กราฟแสดงมูลคาการสงออกยางและผลิตภัณฑยางของโลกและของไทยป 2544-2554 
ท่ีมา : ไบรอัน เคฟ (ประเทศไทย) ประมวลจาก International Trade Centre 
 
   7.1 ปจจัยท่ีอาจเปนอุปสรรคตอการคาสินคา 
                     1) เศรษฐกิจมหภาคของประเทศอุตสาหกรรม เนื่องจากแหลงสงออกหลักของสินคา
ยางพารานั้นคือ ประเทศอุตสาหกรรมท่ีสําคัญไดแก สหรัฐฯ ญ่ีปุน จีน และสหภาพยุโรป ตัวเลขทางเศรษฐกิจมห
ภาคตางๆ ท่ีมีการประกาศออกมา ไมวาจะเปนตัวเลข GDP ตัวเลขการวางงาน รวมถึงการดําเนินนโยบายทาง
เศรษฐกิจ ทางการเงิน และทางการคลัง ยอมสงผลกระทบตอสภาวะเศรษฐกิจในภาพรวมของประเทศ
อุตสาหกรรมเหลานั้น หากสภาวะเศรษฐกิจออกมาในทางลบ อาจทําใหในระยะสนมีการคาดการณวา จะไม
สามารถสงออกไปไดมากเทาท่ีควร ราคายางพาราในตลาดซ้ือขายลวงหนาจึงปรับตัวลดลง ทําใหลดแรงจูงใจของ
เกษตรกรในการสงออก และในระยะกลางสงผลใหการสงออกปรับตัวลดลงได 
                     2) ความตองการจากอุตสาหกรรมยานยนต กวารอยละ 60 ของยางพาราท่ีสงออกไป
ขายนั้นถูกนําไปผลิตเปนยางรถยนตและชิ้นสวนประกอบของรถยนต ความเปนไปของอุตสาหกรรมรถยนตของโลก
ยอมสงผลตออุปสงคของยางพาราในประเทศอยางมีนัยสําคัญ 
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                3) ราคาน้ํามันดิบในตลาดโลก สินคาทดแทนของยางธรรมชาติคือยางสังเคราะห โดยใน
การผลิตยางสังเคราะหนั้นจําเปนจะตองใชน้ํามันเปนปจจัยการผลิตท่ีสําคัญ การข้ึนลงของราคาน้ํามันดิบใน
ตลาดโลกจึงสงผลตอราคายางสังเคราะห และสงผลกระทบในทางออมตอราคายางธรรมชาติ โดยเฉพาะในตลาด
ซ้ือขายลวงหนา ซ่ึงจะเปนสัญญาณสําคัญสําหรับเกษตรกรในการสงออกยางพาราไปขายยังตางประเทศ 
      4) การคาดการณราคายางพาราในตลาดซ้ือขายลวงหนาในตางประเทศ ตลาดเซ่ียงไฮและ
ตลาดโตเกียวเปนตลาดซ้ือขายลวงหนายางพาราท่ีสําคัญของโลก และจะเปนสัญญาณสําคัญท่ีจะบอกวาราคา
สินคาคาดการณจะเปนเทาไร หากราคาในตลาดดังกลาวปรับตัวลดลง เกษตรกรยอมคาดการณวาราคาซ้ือขายจะ
ลดลง สงผลกระทบตอแรงจูงใจในการสงออกยางพารา 
     5) การแทรกแซงราคาจากรัฐบาลและกลยุทธ/นโยบายการซ้ือขายยางพาราของรัฐบาล 
โดยผูประกอบการมีความเห็นวา หลายๆมาตรการดังกลาวของรัฐบาลเปนการลดมากกวาเพ่ิมสามารถทางการ
แข ง ขัน ให ผู ป ระกอบการ เช น  การจั ด เก็บ เงินสงเคราะห  ซ่ึ ง เป น เงิน ท่ี เรียก เก็บจากผู ส งออกยาง                               
เปนการเพ่ิมตนทุนของผูประกอบการยางไทย หรือนโยบายของรัฐบาลท่ีเก่ียวกับการประกันราคา ซ่ึงเปน                   
การแทรกแซงกลไกตลาด แมวาจะทําใหเกษตรกรขายไดในราคาท่ีสูงข้ึน แตกลับเปนผลเสียตอผูประกอบการ
สินคายางพารา เนื่องจากผูรับซ้ือจะรอจนกวารัฐบาลจะออกมาขาย ซ่ึงมีราคาถูกกวาราคาตลาด และเปนการมา
แยงสวนแบงตลาดของผูประกอบการ ดังนั้น จึงมีความเห็นวา ภาครัฐควรออกนโยบายอ่ืนๆ แทนการประกันราคา 
เชน การประกันรายได หรือการจายสวนตางใหกับเกษตรกร ซ่ึงไมเปนการแทรกแซงกลไกราคา 
     6) สภาวะภูมิอากาศ/ภัยธรรมชาติ ชวงท่ีมีฝนตกมาก ทําใหน้ํายางไมสามารถผลิตออกมา
ไดมาก สงผลตอระดับอุปทานในตลาดโลก และราคาจะปรับตัวสูงข้ึน ยอมเปนแรงจูงใจในการสงออกของ
เกษตรกร 
    7) การท่ีไทยไดรับหรือถูกตัดสิทธิพิเศษทางการคาจากประเทศท่ีพัฒนาแลว เชน สหรัฐฯ 
หรือสหภาพยุโรป เนื่องจากจะสงผลตอราคาขายในตลาดเหลานั้น 
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ภาพท่ี  2.26  ปจจัยท่ีมีผลกระทบตอมูลคาการสงออกยางและผลิตภัณฑยางของไทย ป 2544-2554 
ท่ีมา : ไบรอนั เคฟ (ประเทศไทย)
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   7.2 ตลาดสงออกสําคัญของไทย 
                ตลาดสงออกสําคัญของไทย เม่ือพิจารณาตามสวนแบงการตลาดในชวงท่ีพิจารณาพบวา 
จีน สหรัฐฯ มาเลเซีย ญ่ีปุน และเกาหลีใต เปนตลาดสงแกสําคัญของไทยตามลําดับ เม่ือพิจารณาอัตราการ
เติบโตพบวา จีนเปนประเทศท่ีมีอัตราการเติบโตสูงท่ีสุด รองลงมาคือ เกาหลีใต สหรัฐฯ ญ่ีปุน และมาเลเซีย 
นอกจากนี้ยังมีประเทศท่ีไทยมีสวนแบงการตลาดนอย แตกลับมีอัตราการเติบโตการสงออกสูงท่ีสุด คือ 
เนเธอรแลน รองลงมาคืออินเดีย สิงคโปร และอินโดนีเซีย 
        เม่ือพิจารณาตลาดสงออกแยกตามรายสินคา พบวา จีนเปนตลาดสงออกยางธรรมชาติ 
และยางผสมชนิดอันวัลแคไนซในลักษณะเปนแผน แผนบางหรือแถบของไทยมากท่ีสุด และไมไดเปนหนึ่งใน
ประเทศตลาดสงออกสําคัญ 5 อันดับแรกในสินคาชนิดอ่ืนๆเลย แสดงวาไทยพ่ึงพาตลาดจีนในการสงออก
สินคาประเภทดังกลาวสูง หากพิจารณาญี่ปุนแลวพบวาไทยพ่ึงพาตลาดญี่ปุนในการสงออกสินคายางพารามาก
เปนอันดับตนๆในสินคาทุกประเภท โดยญ่ีปุนเปนตลาดสงออกท่ีสําคัญท่ีสุดในสินคาประเภทอ่ืนๆ ทําดวย
ยางวัลแคไนซนอกจากยางแข็ง มาเลเซียก็เปนประเทศสงออกสําคัญของไทยเชนกันในสินคาเกือบทุกประเภท 
ยกเวนเครื่องแตงกายและของท่ีใชประกอบกับเครื่องแตงกายทําดวยวัลแคไนซ เชนเดียวกับสหรัฐฯท่ีเปนตลาด
สําคัญท่ีสุดของไทยในการสงออกสินคาประเภทยางนอกชนิดอัดลม และเครื่องแตงการและของท่ีใชประกอบ
เครื่องแตงกาย ทําดวยยางวัลแคไนซ สวนเกาหลีใตนั้นเปนตลาดท่ีสงออกท่ีสําคัญของยางธรรมชาติจากไทย 
 
ตารางท่ี  2.2  ตลาดสงออกสําคัญของยางและผลิตภัณฑยางของไทย จําแนกเปนรายสินคา 
 

 
 
หมายเหตุ : ขอมูลในป 2550-2554 
ท่ีมา : ไบรอัน เคฟ (ประเทศไทย) ประมวลจาก International Trade Centre 



33 

 

8) ความสามารถในการแขงขันผลิตภัณฑยาง 
              8.1 การวิเคราะหผูเลนสําคัญในตลาดโลก และตําแหนงการแขงขันของไทย 
                   ผูสงออกสําคัญของอุตสาหกรรมยางพาราในตลาดโลกท่ีสําคัญในชวงป 2551-2554 
เม่ือพิจารณาตามสวนแบงการตลาด ไดแก ไทย จีน เยอรมนี ญี่ปุน และอินโดนีเซีย อีกสามประเทศท่ีสําคัญท่ีมี
สัดสวนการสงออกมากติดอันดับตนๆของโลกไดแก มาเลเซีย สหรัฐฯ และฝรั่งเศส หากพิจารณาในแงของ
อัตราการเติบโตนั้น พบวากลุมประเทศท่ีมีสวนแบงการตลาดสูงและมีอัตราการเติบโตท่ีสูงดวย ไดแก ไทย จีน 
มาเลเซีย และอินโดนีเซีย สวยเยอรมนี ญ่ีปุน สหรัฐฯ และฝรั่งเศสนั้นมีอัตราการเติบโตท่ีตํ่ากวา ในทาง
กลับกันประเทศท่ีมีสวนแบงการตลาดนอย แตมีอัตราการเติบโตสูง ไดแก เนเธอรแลนด เกาหลีใต ตุรกี 
โปแลนด และเวียดนาม  
            หากพิจารณาในภาพรวมพบวา ไทยเปนผูสงออกยางพารารายสําคัญอันดับหนึ่งของ
โลก ตามมาดวยจีน เยอรมนี ญ่ีปุน และอินโดนีเซีย หากพิจารณาในรายสินคาแลวพบวา ไทยเปนผูสงออก
สินคาสําคัญในประเภทยางธรรมชาติมากเปนอันดับหนึ่ง สวนสินคาประเภทยางผสมชนิดอันวัลแคไนซใน
ลักษณะเปนแผน แผนบางหรือเปนแถบ และเครื่องแตงกายและของใชประกอบกับเครื่องแตงกาย ทําดวย
ยางวัลแคไนซนั้นอยูในอันดับสอง รองจากเยอรมนี และมาเลเซียตามลําดับ และในสวนของสินคาประเภทยาง
นอกชนิดอัดลม และของอ่ืนๆทําดวยยางวัลแคไนซนอกจากยางแข็งนั้น ไทยยังไมถือวาเปนผูนําในการสงออก
สินคาดังกลาว 
            เยอรมนีเปนผูนําในการสงออกยางผสมชนิดอันวัลแคไนซในลักษณะเปนแผน                
แผนบางหรือเปนแถบ และของอ่ืนๆทําดวยยางวัลแคไนซนอกจากยางแข็ง จีนเปนผูนําในการสงออกยางนอก
ชนิดอัดลม และมาเลเซียเปนผูนําในการสงออกเครื่องแตงกาย และของใชประกอบกับเครื่องแตงกายทําดวย
ยางวัลแคไนซตามลําดับ 
 
ตารางท่ี  2.3  แสดงผูสงออกสําคัญของยางและผลิตภัณฑยางในตลาดโลก และอันดับทางการแขงขัน 
                  ของไทย จําแนกเปนรายสินคา 
 

หมายเหตุ : เปนขอมูลการคาเฉลี่ยในป 2550-2554 
ท่ีมา : ไบรอัน เคฟ (ประเทศไทย) ประมวลจาก International Trade Centre 
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   8.2  การวิเคราะหเปรียบเทียบความสามารถทางการแขงขันระหวางคูแขงกับประเทศ
ไทย 
                   จากการศึกษาวิเคราะหระหวางประเทศอินโดนีเซีย มาเลเซีย และจีน กับประเทศใน
ตลาดการสงออกผลิตภัณฑยางพารานั้นพบวา ประเทศไทยมีจุดแข็งหลายดานท่ีเหนือกวาประเทศคูแขง ลําดับ
แรกคือไทยมีผลผลิตตอไรท่ีสูงกวาประเทศคูแขง เนื่องจากการวิจัยและพัฒนาพันธุกลายางอยางตอเนื่อง และ
ไดรับการสนับสนุนอยางตอเนื่องท้ังจากภาครัฐและเอกชน ทําใหไทยถือเปนหนึ่งในประเทศท่ีมีความกาวหนา
ดานการวิจัย และพัฒนาเก่ียวกับยางพารา และอีกจุดแข็งท่ีสําคัญคือ ความสามารถในการครองตลาดใหญ
อยางประเทศจีนได 
 
   8.3  การวิเคราะหจุดแข็ง จุดออน โอกาส และอุปสรรค (SWOT)ของอุตสาหกรรม 
                1) จุดแข็งของอุตสาหกรรม 
                        1.1 ยางพาราเปนพืชท่ีมีศักยภาพ มีโอกาสในการพัฒนาและสรางมูลคาเพ่ิมให
เปนผลิตภัณฑยางไดหลากหลาย 
                       1.2 ประเทศไทยมรสภาพพ้ืนท่ีและสภาพภูมิอากาศท่ีเหมาะสมตอการปลูก
ยางพาราจํานวนมาก มีเทคโนโลยีการผลิตยางพาราท่ีกาวหนา สามารถเพ่ิมผลผลิตไดท้ังโดยเพ่ิมพ้ืนท่ีปลูกและ
เพ่ิมผลผลิตตอหนวยพ้ืนท่ี 
                               1.3 เกษตรกรชาวสวนยางสวนใหญในภาคใตและภาคตะวันออกมีภูมิปญญาและ
ประสบการณในการทําสวนยางมายาวนาน  
 1.4 มีความหลากหลายของการแปรรูปยางดิบท่ีใชเปนวัตถุดิบในการผลิต
ผลิตภัณฑยา 1.5 มีกฎหมายและหนวยงานท่ีรับผิดชอบในการสงเสริมการปลูก การวิจัยและ
พัฒนายางโดยเฉพาะ อีกท้ังยังมีเงินทุนสนับสนุนในการปลูกและการวิจัยยางอยางตอเนื่อง 
                               1.6 ยางธรรมชาติมีสมบัติท่ียางสังเคราะหไมสามารถทดแทนได จําเปนจะตองใช
ยางธรรมชาติในการผลิตลอยานพาหนะ ซ่ึงเปนอุตสาหกรรมสําคัญท่ีใชยางสูงกวาผลิตภัณฑยางอ่ืนๆ 
 2) จุดออนของอุตสาหกรรม 
                                2.1 เกษตรกรสวนใหญเปนเกษตรกรรายยอย การผลิตจึงเปนการผลิตแบบ
ครอบครัวใชระบบกรีดถ่ี มีจํานวนวันกรีดมาก ทําใหผลิตผลิตตอครั้ง กรีดนอยกวาระบบกรีดหางของสวนยาง
หาดใหญ สงผลใหตนทุนตอกิโลกรัมสูงข้ึน กําไรท่ีเกษตรกรควรจะไดรับจากผลผลิตจึงลดลงดวย 
              2.2 ผูประกอบการอุตสาหกรรมผลิตภัณฑยางของไทยเปนกิจการขนาดกลางและ
ขนาดเล็ก ยังมีขอจํากัดดานเงินทุนและเทคโนโลยีการผลิต 
              2.3 การพัฒนายางพาราท้ัง ระบบยังมีอุปสรรค เนื่องจากยางพารามีผูท่ีเก่ียวของ
หลายภาคสวน ท้ังภาคเกษตรกรรม ภาคอุตสาหกรรม และภาคแรงงาน ทําใหการเชื่อมโยงการพัฒนาท้ัง 
ระบบไมคลองตัว 
              2.4 บุคลากรท่ีปฏิบัติงานเก่ียวกับยางพารายังมีไมเพียงพอ โดยเฉพาะนักวิจัย
ดานอุตสาหกรรมยาง 
              2.5 ความผันผวนของราคายางธรรมชาติ ในตลาดโลกมีผลกระทบตอ
อุตสาหกรรมยางท้ังระบบ หากยางธรรมชาติมีราคาสูงมาก ประเทศอุตสาหกรรมตางๆ จะแสวงหาวัตถุดิบ
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ทดแทน ในขณะเดียวกันเกษตรกรก็จะหันมาผลิตยางมากข้ึน ทําใหราคาลดลง เกิดเปนวงจรความผันผวนของ
ราคายางท่ีทาทายความสามารถในการจัดการของรัฐบาล 
             2.6 ตนทุนการผลิตยางแปรรูปของไทยสูงกวาประเทศคูแขงอ่ืนๆ เนื่องคาแรงงาน
และตนทุนพลังงานของไทยสูงกวาโดยเปรียบเทียบ 
            2.7 เนื่องจากยางพาราเปนสินคาควบคุม ดังนั้นยางดิบไมสามารถนําเขาจาก
ประเทศเพ่ือนบานได ในขณะท่ีประเทศเพ่ือนบานไมมีกฎระเบียบดังกลาว 
 3) โอกาสของอุตสาหกรรม 
                3.1 สภาวะเศรษฐกิจโลกรวมท้ัง อุตสาหกรรมยานยนตท่ีฟนตัว ทําใหความ
ตองการยางแปรรูปข้ัน ตนซ่ึงใชเปนวัตถุดิบในการผลิตผลิตภัณฑยางตางๆ เพ่ิมข้ึน 
               3.2 ความตองการใชยางธรรมชาติและราคาท่ีเพ่ิมข้ึนอยางตอเนื่อง จูงใจใหมีการ
ขยายพ้ืนท่ีปลูกยางพารากระจายอยูในทุกภูมิภาคของไทย และดึงดูดใหผูประกอบการเขาไปต้ัง โรงงาน
อุตสาหกรรมในพ้ืนท่ี รวมท้ัง ขยายการดําเนินงานอยางตอเนื่อง 
               3.3 ความผันผวนของยางพาราและอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราทําใหผูประกอบการ
ในตางประเทศท่ีใชยางแปรรูปข้ัน ตนเปนวัตถุดิบตองปรับแผนการจัดหาวัตถุดิบ โดยเขามาทําขอตกลงโดยตรง
กับกลุมเกษตรกรหรือกลุมสหกรณ เพ่ือใหสามารถจัดหายางแปรรูปข้ัน ตนไดตามปริมาณและคุณภาพท่ี
ตองการ 
               3 .4  ย างพ ารา เป น พื ช ท่ี ช ว ย ล ดภ าวะ โล ก ร อ น  โด ยช ว ย ดู ด ซั บ ก าซ
คารบอนไดออกไซดในอากาศ เปนพืชท่ีมี ศักยภาพนําไปจัดทําเปนโครงการ Clean Development 
Mechanism (CDM) หรือสามารถขายคารบอนเครดิตภายในตลาดแบบสมัครใจ (Voluntary Market) ได 
 4) อุปสรรคของอุตสาหกรรม 
                4.1 สินคายางแปรรูปของไทยพ่ึงพาตลาดสงออกเปนหลัก ขณะเดียวกันยังมี
ตลาดกระจุกตัวอยูในประเทศจีน ทําใหมีความเสี่ยงสูงหากจีนหันไปนําเขาสินคาจากประเทศอ่ืนแทน 
                4.2 ราคายางธรรมชาติปรับตัวสูงข้ึนอยางตอเนื่อง ทํา ใหผูผลิตผลิตภัณฑยางบางประเภท 
เชน ถุงมือยาง หันไปใชยางสังเคราะหทดแทนมากข้ึน 
               4.3 เงินบาทท่ีแข็งคาข้ึนสงผลกระทบตอศักยภาพการแขงขันในตลาดโลกของ
สินคาไทยและรายไดของผูสงออก 
               4.4 พ้ืนท่ีปลูกยางพาราใหมของอินโดนีเซีย มาเลเซียและเวียดนาม ไดเริ่มใหผล
ผลิตน้ํายางแลว ทําใหปริมาณผลผลิตยางพาราของโลกเพ่ิมข้ึน ซ่ึงจะกระทบตอการสงออกยางแปรรูปข้ันตน
ของไทย 
               4.5 ตั้งแตวันท่ี 1 ตุลาคม 2553 (2010) ภาครัฐไดปรับเพ่ิมอัตราการจัดเก็บเงิน
สงเคราะหท่ีเก็บจากผูสงยางออกนอกราชอาณาจักร ซ่ึงอาจสงผลตอความตองการสงออกยางพารา และราคา
ยางพาราของไทยและของโลกได 
 9)  ขอเสนอแนะตอการวางนโยบายและยุทธศาสตรการคา 
               9.1  แนวทางขอเสนอแนะเพ่ือเตรียมความพรอมรองรับผลกระทบ 
                     ประเทศไทยเปนประเทศผูสงออกยางพาราและผลิตภัณฑยางพาราอันดับหนึ่งของ
โลกและสามารถครองตลาดสงออกสําคัญของโลกอยางจีนได อยางไรก็ตาม ยังมีอีกหลายประเด็นท่ียังถือวา
เปนจุดออนของประเทศไทย การวางนโยบายและยุทธศาสตรการคายางนั้นจะสามารถวางแนวทาง                       



36 

 

การดําเนินการของหนวยงานตางๆ ในประเทศเพ่ือคงจุดแข็งและเสริมสรางจุดท่ีไทยมีศักยภาพ สรางมูลคาเพ่ิม
ใหกับการผลิตและสงออกสินคายางไดอยางยั่งยืน โดยสามารถสรุปขอเสนอแนะไดดังนี้ 

             1) ติดตามมาตรการการคาระหวางประเทศ – สําหรับผูประกอบการท่ีตองนําเขา
สินคามาใชเปนวัตถุดิบเพ่ือการสงออก ซ่ึงสวนใหญจะเปนการผลิตในอุตสาหกรรมตอเนื่อง เชน ยานยนต               
ควรติดตามสถานการณในประเทศท่ีนํา เขาของไทยโดยเฉพาะตลาดนําเขาหลัก อยางญ่ีปุน จีน อินโดนีเซีย 
และมาเลเซีย ไมวาจะเปนมาตรการทางการคา การจัดทําเขตการคาเสรี ซ่ึงสงผลกระทบตอเนื่องตอ                    
การสงออกสินคาของไทย 
  2) การปรับเปลี่ยนยุทธศาสตรหรือวางแนวนโยบายเพ่ือสนับสนุนอุตสาหกรรม
กลางน้ําและปลายน้ํา - แมวาไทยจะเปนประเทศผูสงออกยางพาราอันดับหนึ่งของโลก แตผลิตภัณฑสวนใหญ
ของไทยนั้นเปนผลิตภัณฑตนน้ําเสียเปนสวนใหญ จากงานวิจัยโครงการจัดทํายุทธศาสตรการพัฒนา
อุตสาหกรรม สาขาอุตสาหกรรมผลิตภัณฑยางของ รศ. ดร. สกนธ วรัญูวัฒนา (2554) พบวา รอยละ 88 
ของปริมาณการสงออกท้ังหมดเปนผลิตภัณฑตนน้ํา ซ่ึงมีอัตรากําไรท่ีต่ํา ในขณะท่ีผลิตภัณฑข้ันกลางและปลาย
น้ํานั้นยังมีสัดสวนการสงออกท่ีนอยกวาโดยเปรียบเทียบ หรืออยูท่ีรอยละ 12 ของปริมาณการสงออกท้ังหมด 
แตผลิตภัณฑดังกลาวมีมูลคาการสงออกสูงถึงรอยละ 51 ของมูลคาการสงออกท้ังหมด การปรับเปลี่ยน
ยุทธศาสตรหรือวางแนวนโยบายเพ่ือสนับสนุนอุตสาหกรรมกลางน้ําและปลายน้ําจึงเปนประเด็นท่ีสมควรไดรับ
การพิจารณา ตัวอยางของประเทศท่ีประสบความสําเร็จในการปรับเปลี่ยนทิศทางของอุตสาหกรรมในประเทศ
จากอุตสาหกรรมตนน้ํามาเปนอุตสาหกรรมกลางน้ําและปลายน้ําอยางชัดเจนคือประเทศมาเลเซียโดยมาเลเซีย
มีการวางกรอบนโยบายอยางชัดเจนในการสนับสนุนอุตสาหกรรมปาลมน้ํามัน ทําใหอุตสาหกรรมการผลิตน้ํา
ยางพาราในอุตสาหกรรมข้ันตนนั้นหดตัวลง ในขณะท่ีมาเลเซียก็ไดสนับสนุนการผลิตและลงทุนในอุตสาหกรรม
ยางพาราท่ีมีมูลคาเพ่ิมสูงอยางอุตสาหกรรมการผลิตถุงมือยางสําหรับการแพทยมีการตั้งมาตรฐานในระดับ
เดียวกับมาตรฐานท่ีออกโดย FDA ของสหรัฐอเมริกาทําใหไดรับการยอมรับจากประเทศผูนําเขา สิ่งเหลานี้เปน
ปจจัยเรงท่ีทําใหมาเลเซียสามารถพัฒนาอุตสาหกรรมกลางน้ําและปลายน้ําในประเทศได 
  3) สงเสริมการวิจัยและพัฒนาพรอมท้ังกําหนดมาตรฐานตางๆ เพ่ือเพ่ิมขีด
ความสามารถของผูประกอบการไทย – เนื่องจากปจจุบันกฎระเบียบตางๆ ท่ัวโลกมีมากข้ึน ดังนั้นไทยจึงควร
ออกมาตรฐานสากลเพ่ือขยายตลาดการสงออกสินคามาตรฐานสูงและมีมูลคาเพ่ิมสูงไปยังตางประเทศ ซ่ึง
นอกจากจะเปนการเพ่ิมคุณภาพของสินคาแลว ยังเปนการสรางแบรนดของสินคาไทยอีกดวย ประกอบกับการ
ลดตนทุนการผลิตในชวงตนเพ่ือใหผูประกอบการสามารถปรับตัวกับมาตรฐานท่ีเปลี่ยนแปลงได ท้ังการสงเสริม
หองวิจัยทางวิทยาศาสตรในประเทศเพ่ือใหเปนแหลงทดสอบมาตรฐานและวิจัยผลิตภัณฑท้ังระบบ ไมวาจะ
เปนสินคาตนน้ําซ่ึงการวิจัยและพัฒนาจะชวยแกไขปญหาผลผลิตตอไรท่ีลดต่ําลง หรือการวิจัยสินคากลางน้ํา
และปลายน้ํา ซ่ึงนอกจากจะเปนการสรางความหลากหลายและสรางมูลคาเพ่ิมของสินคาแลว ยังเปนการชวย
ใหไมตองสงผลิตภัณฑไปยังตางประเทศซ่ึงมีตนทุนสูง ยกตัวอยางเชน การจัดตั้งศูนยทดสอบยางลอ (ปจจุบัน
ไทยยังไมมี) ซ่ึงจะชวยเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตของโรงงานได 
  4) พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน – โดยเฉพาะเรื่องการขนสง เชน พัฒนาทาเรือน้ําลึก
เพราะจะชวยเรื่องการลดตนทุนใหผูประกอบการ เพ่ือพัฒนาขีดความสามารถของผูประกอบการไทย 
เนื่องจากในปจจุบันไทยมีการสงออกยางพาราโดยทางเรือ ซ่ึงแมวาไทยจะมีแหลมฉบังเปนทาเรือท่ีสามารถ
สงไปจีนไดโดยตรง แตการขนสงยางทางภาคใตของไทยนิยมสงผานทาปนังของมาเลเซีย เนื่องจากอยูใกล
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มากกวา และมีคาขนสงท่ีถูกกวา ในขณะท่ีทาเรือท่ีใกลท่ีสุดคือทาเรือสงขลา แตเปนทาเรือน้ําตื้นทําใหเรือใหญ
ไมสามารถเขาได จึงจําเปนตองไปขนถายตออีกทีหนึ่ง ทําใหตนทุนของผูประกอบการสูงข้ึน 
 9.2  แนวทางขอเสนอแนะจากผูประกอบการ  
                         สําหรับรายงานการศึกษา ในอนาคตอยากใหทําการศึกษาในประเทศเกาหลี 
เยอรมนี (เปนกลุมประเทศท่ีสงออกมาก) อินเดีย (ประเทศท่ีมีการบริโภคมาก) จีน รวมถึงประเทศในสมาชิก
อาเซียน อุปสรรคตางๆ และขอคิดเห็น 
  1) การเพ่ิมผลผลิตตอไรของยางพารา 
                                   2) ปญหาราคายาง – อยากใหภาครัฐเขามาพัฒนาสินคาเพ่ือเพ่ิมมูลคา 
                                   3) ควรจะมีการใชประโยชนจากการคาชายแดน แตเนื่องจากยางพาราเปนสินคา
ควบคุม ดังนั้นยางดิบจึงไมสามารถนําเขาจากประเทศเพ่ือนบานได ในขณะท่ีประเทศเพ่ือนบานไมมี
กฎระเบียบดังกลาว ดังนั้นผูประกอบการท่ีเขารวมประชุมจึงมีความเห็นวาควรปรับกฎระเบียบตางๆ ใหไทยได
ประโยชน และควรเปดชองทางการคาระหวางชายแดนใหมากกวานี้ 
                   4) ควรมีหนวยงานท่ีดูองครวมท้ังหมด คอยเชื่อมโยงการพัฒนาสินคายางพาราท้ัง
ระบบ 
                   5) ปจจุบัน สินคาท่ีมีแนวโนมเติบโตมากคือ Compound Rubber เนื่องจากมี
ความตองการในสินคา Technical Products เพ่ิมสูงข้ึน  
                   6) ภาครัฐควรใหการสนับสนุนดานวิจัยและพัฒนา รวมไปถึงเทคโนโลยี (หอง
แล็บ) เนื่องจาก 
                                       - กฎระเบียบตางๆ ท่ัวโลกมีมากข้ึน ดังนั้นผูประกอบการไทยจึงตองพัฒนา
สินคาเพ่ือใหสามารถผานมาตรฐานเหลานั้นได 
                                       - ปจจุบัน ผลผลิตตอไรลดต่ําลงเรื่อยๆ ดังนั้นจึงควรมีการทํางานวิจัยเพ่ือเพ่ิม
ผลผลิตยาง 
                                      - ความตองการในผลิตภัณฑรูปแบบใหมๆ ยังเติบโตไดอีกมาก ยกตัวอยางเชน 
ปจจุบันมีเหตุการณภัยธรรมชาติเกิดข้ึนท่ัว โลก ดังนั้นการคิดคนผลิตภัณฑตางๆ ก็อาจจะเปนไปในแนวทาง
รองรับกับเหตุการณดังกลาวโดยภาครัฐอาจรวมมือกับทางญี่ปุนในการผลิตเทคโนโลยีเพ่ือใหไดผลิตภัณฑใหมๆ 
เปนตน 
                  7) ไทยควรมีศูนยทดสอบยางลอ (ปจจุบันไทยยังไมมี) ซ่ึงจะชวยเพ่ิมประสิทธิภาพ
การผลิตของโรงงานได 
                  8) ผูประกอบการท่ีเขารวมประชุม มีความเห็นวา ผูประกอบการไทยมีขีด
ความสามารถทางการแขงขัน แตยังมีประเด็นท่ีนาเปนหวงคือการปรับตัวเพ่ือรองรับความเปลี่ยนแปลงดาน
ตางๆ 
                  9) ควรมีการวางยุทธศาสตรดานทาเรือทวาย เนื่องจากคาดการณวาทาเรือทวาย
จะทําใหเศรษฐกิจไทยเติบโตไดอีกมาก อันจะสงผลดีตอการสงออกยางพาราของไทยอีกดวย 
                  10) รัฐควรสงเสริมเรื่องการพัฒนาบุคลากรหรือการศึกษา โดยใหมีการปฏิรูป
ระบบการศึกษาท้ังระยะสั้นและยาว และมีการจัดอบรมเพ่ือผลิตแรงงานมีฝมือท่ีตรงกับความตองการของ                
ภาคธุรกิจมากข้ึน จัดอบรมใหแรงงานไทยทําการวิจัยและพัฒนาไดเอง เนื่องจากปจจุบันผูประกอบการไทยได
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หันไปใชแรงงานตางชาติมีฝมือแทน นอกจากนี้ควรมีหนวยงานรับผิดชอบท่ีคอยประสานงานระหวางภาคธุรกิจ
และแรงงานตางๆ 
                   11) ผูประกอบการท่ีเขารวมประชุม มีความเห็นวา หลายๆ มาตรการของภาครัฐ
เปนการลดมากกวาเพ่ิมความสามารถทางการแขงขันใหผูประกอบการ เชน การจัดเก็บเงินสงเคราะห (CESS) 

                  สําหรับสารสนเทศผลิตภัณฑยางพาราไทย การผลิต การตลาดและการสงออก 
ตลอดจนแนวทางการพัฒนาผูศึกษาจะไดนําเขาระบบสารสนเทศท่ีจะออกแบบและพัฒนาข้ึนภายใตโครงการศึ
กาในครั้งนี้ดวย 

 
2.6 งานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 

  เผด็จ จินดา (2553) ไดศึกษาระบบสารสนเทศชุมชน เพ่ือการพัฒนาอยางยั่งยืนในประเทศ
ตางๆ เชนประเทศแคนาดา อังกฤษ และสหรัฐอเมริกานั้น มีข้ันตอนในการออกแบบและพัฒนา แบงออกเปน 
3 ระยะ รวมใชเวลาดําเนินการประมาณ 24 – 34 เดือน (Miller , 1999) ดังนี้ 

 ระยะท่ี 1 การกําหนวิสัยทัศนของชุมชน และคนหาความตองการในการพัฒนาระบบ
สารสนเทศชุมชนโดยมีกิจกรรมดําเนินการดังนี้ (1) การจัดทําWebsiteเบื้องตนเพ่ือใชเปนชองทางใน                    
การติดตอสื่อสาร ประสานงาน (2) การเตรียมสรรหาคณะทํางานท่ีประกอบไปดวยตัวแทนท่ีมาจากภาคสวน
ตางๆ  ในชุมชน  ซ่ึ ง Albert และ Fetzer (2005) ได เสนอคุณลักษณะ 3 ประการท่ีจําเปนตองมี  ใน                      
การพิจารณาสรรหาคณะทํางาน ดังนี้ (a) ความสามารถในการดําเนินการตามบทบาทหนาท่ี และภารกิจเพ่ือ
การบรรลุเปาหมาย (b) ความสามารถในการรับคําติชมและขอเสนอแนะตางๆ เพ่ือนําไปสูการปรับปรุงและ
พัฒนา และ (c) ความสามารถในดานมนุษยสัมพันธและทักษะในการแกปญหา (3) การเขาถึงองคประกอบ
ตางๆ ท่ีสําคัญของชุมชน เชน ภาคราชการภาคเอกชน กลุมบุคคลตางๆ ในชุมชน เปนตน และ(4) การ
วิเคราะหความตองการขอมูล สารสนเทศ และความรูของประชาชนในชุมชน และดําเนินการออกแบบระบบ
สารสนเทศชุมชนโดยใชกระบวนการแบบมีสวนรวม (Participatory design) (Srinivasan,& Shiiton, 2006; 
Carroll, & Rosson , 2007) ซ่ึงเปนการทํางานรวมกันระหวางคณะทํางานท่ีมาจากภาคสวนตางๆ ในชุมชนซ่ึง
ในระยะนี้ใชเวลาดําเนินการประมาณ 3 - 4 เดือน 

 ระยะท่ี 2 การพัฒนาระบบสารสนเทศชุมชน ในระยะนี้จะเปนการพัฒนาระบบสารสนเทศ 
(Information System) โดยใชกรอบแนวคิดในการพัฒนาระบบสารสนเทศแบบวงจรชีวิต (System 
Development LifeCycle : SDLC) ซ่ึงเปนวิธีท่ีไดรับความนิยมในการพัฒนาระบบสารสนเทศขององคกร
ขนาดใหญ ซ่ึงประกอบดวยข้ันตอนดังตอไปนี้ (1) การศึกษาระบบ (2) การวิเคราะหระบบ (3) การออกแบบ
ระบบ (4) การพัฒนาโปรแกรม(5) การทดสอบระบบ (6) การติดตั้งระบบ (7) การดําเนินการ และ (8) การ
บํารุงรักษาระบบ (ทิพวรรณ หลอสุวรรณรัตน, 2548) และการจัดทําขอมูลชุมชน รวมถึงการจัดหาสถานท่ี
และ/หรือวิธีการในการเขาถึงขอมูลสารสนเทศและความรูในชุมชน โดยภาคสวนตางๆ ในทองถ่ินและชุมชน
เอง ซ่ึงในระยะนี้ใชเวลาดําเนินการประมาณ 18 เดือน ถึง 2 ป และจะตองมีเจาหนาท่ีรับผิดชอบงานเปนการ
ประจําอยางนอย 1 คน 

 ระยะท่ี 3 การจัดหาหรือพัฒนาองคกรในชุมชนใหมารองรับการดําเนินงานระบบสารสนเทศ
ชุมชนท่ีพัฒนาข้ึน ในระยะนี้จะเริ่มมีสมาชิกผูใชงานระบบฯ เปนประจําเกิดข้ึน ดังนั้นองคกรท่ีดูแลระบบฯ จึง
จําเปนตองดําเนินการดูแลรักษาระบบตอไปอยางตอเนื่อง และองคกรดังกลาวอาจไดรับคําแนะนําหรือ
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สนับสนุนการดําเนินงานประมาณ 3 - 6 เดือน จากหนวยงานสนับสนุนและจําเปนจะตองพิจารณาถึงแหลง
งบประมาณในการจางเจาหนาท่ี การบริหารจัดการองคกร และการพัฒนาระบบฯตอไปในอนาคตดวย 

 บัญชา สมบูรณสุข และคณะ(2557) ไดจัดทํารายงานเรื่อง โครงการสงเสริมและพัฒนา
อุตสาหกรรมยางและไมยางพารา กิจกรรมการจัดทําฐานขอมูลเพ่ือการสงเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมยาง
และไมยางพารา โดยมีวิธีการศึกษา ประกอบดวย 9 ข้ันตอนไดแก 1) วิเคราะหความตองการสารสนเทศ                  
2) รวบรวมสารสนเทศ 3) ออกแบบและระบบฐานขอมูล 4) พัฒนาโปรแกรมการจัดการระบบฐานขอมูล                 
5) พัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการ 6) การออกแบบ Website GIS ระบบ Logistics และ DSS 7) 
จัดทําคูมือการใชระบบสารสนเทศ 8) ติดตั้งระบบ Hard ware และอุปกรณท่ีเก่ียวของและ9) จัดประชุม               
เชิงปฏิบัติการแนะนําระบบสารสนเทศ และทดสอบระบบการใชขอมูล และ Website   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
ภาพท่ี 2.27 แสดงเวบ็ไซดระบบสารสนเทศการจัดการฐานขอมูลเพ่ือการสงเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมยาง 
                และไมยางพารา  
ท่ีมา: บัญชา สมบูรณสุขและคณะ, 2557 
  ซ่ึงในการจัดทํารายงานดังกลาว จะมีประโยชนอยางมากตอกลุมบุคคลดังกลาว ไดแก                      
1) เกษตรกรและผูริเริ่มประกอบอาชีพทําสวนยางพารา 2) ผูประกอบการตลาด พอคาและผูประกอบการ
อุตสาหกรรมแปรรูปยางดิบ 3) ผูประกอบการผลิตอุตสาหกรรมยางและ 4) นักวิจัย นักวิชาการ ครู/อาจารย 

 บัญชา สมบูรณสุข (2556)ไดออกแบบและพัฒนาระบบสารสนเทศดานการผลิต การตลาด
ผลไม 5 จังหวัดชายแดนภาคใต  ประกอบดวยจังหวัดสงขลา สตูล ปตตานี ยะลา และนราธิวาส โดยมี
วัตถุประสงคเพ่ือการพัฒนาระบบสารสนเทศท้ังทางดานการผลิต การตลาด และการรองรับการแขงขันภายใต
ประชาคมเสรษบกิจอาเซ่ียนโดย แสดงเคาโครงระบบฐานขอมูลภาพท่ี 2.1 และตัวอยางหนาแรกของเว็บไซต
ฐานขอมูลการผลิต และการตลาดผลไม 5 จังหวัดชายแดนใต จําแนกตามกลุมสารสนเทศท้ัง 6 กลุม คือ ขอมูล
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fruit_type

PK fruit_id

 name
 fruit_type

fruit_price

PK,FK1 fruit_id

 p_market_th
 p_garden
 p_export
 p_import
 date
FK2 fruit_grade_id

fruit_grade

PK fruit_grade_id

 grade_name

farmer

PK farmer_id

 name
 surnmae
 no
 moo
 sub_district
 distric
 province
 post_code
 tel_no
 mobile_no
 area_count
 production_quantity
 income_month
FK2 fruit_grade_id

interprise

PK interprise_id

 name
 surname
 company_name
 company_date
 no
 moo
 sub_district
 distric
 province
 post_code
 tel_no
 mobile_no
FK1 market_id
 volume
 income
FK2 fruit_id

market

PK market_id

 name
 sub_district
 disctric
 province
 market_type

customs

PK customs_id

 name
 sub_district
 district
 amphor
 province
 tel_no

importer

PK importer_id

 name
 surname
 company
 company_date
 no
 moo
 sub_district
 district
 province
 post_code
 tel_no
 mobile_no
FK2 fruit_id
 total_import
 income
FK1 customs_id

exporter

PK importer_id

 name
 surname
 company
 company_date
 no
 moo
 sub_district
 district
 province
 post_code
 tel_no
 mobile_no
FK1 fruit_id
 total_import
 income
FK2 customs_id

exports

PK export_id

FK1 importer_id
 country
FK2 fruit_id
 quantity
 total_price
 date
FK3 customs_id
FK4 fruit_grade_id

imports

PK import_id

FK3 importer_id
FK1 fruit_id
 country
 quantity
 total_price
 date
FK2 customs_id
FK4 fruit_grade_id product_cost

PK product_cost_id

 cost_production
FK2 fruit_id
FK1 farmer_id
 cost_logistic
 cost_labour
 date

AEC

PK id

 detail
 date

standard

PK standard_id

 standard_name
 detail
 organization

production_quantity

PK,FK1 fruit_id
PK,FK2 fruit_grade_id
PK,FK3 farmer_id

information

PK information_id

 title
 subtitle
 detail
 date
 file
 file_pic

ท่ัวไป ขอมูลประเภทผลไม ขอมูลจังหวัด ขอมูลศักยภาพการผลิตและการตลาด ขอมูลกฎระเบียบและนโยบายของ AEC และรายงานสรุป ดังแสดงในภาพท่ี 
2.28-2.29 

 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี  2.28  เคาโครงระบบสารสนเทศระบบสารสนเทศดานการผลิต การตลาดผลไม 5 จังหวัดชายแดน ภาคใต  ประกอบดวยจังหวัดสงขลา สตูล ปตตานี ยะลา  
                  และนราธิวาส 
ท่ีมา : บัญชา สมบูรณสุข, 255
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ภาพท่ี  2.29  เว็บไซตฐานขอมูลการผลิต และการตลาดผลไม 5 จังหวัดชายแดนใต 
ท่ีมา : บัญชา สมบูรณสุข, 2556 
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บัญชา สมบูรณสุข (2555) ไดออกแบบและพัฒนาระบบฐานขอมูลวิสาหกิจชุมชนฮาลาลใน   
5 จังหวัดชายแดนใต โดยมีวัตถุประสงค รวบรวมขอมูลวิสาหกิจชุมชนทุกประเภทใน 5 จังหวัดชายแดนใต 
และ ออกแบบ และพัฒนาในรูปแบบระบบฐานขอมูลและการแสดงผลในรูปแบบแผนท่ีประกอบผานระบบ
เครือขายซ่ึงผลการศึกาดังแสดงในภาพท่ี 2.30  
 

 
 
ภาพท่ี  2.30  เว็บไซตฐานขอมูลระบบฐานขอมูลวิสาหกิจชุมชนฮาลาลใน 5 จังหวัดชายแดนใต 
ท่ีมา : บัญชา สมบูรณสุข, 2555 
 
 
 
 
 
 
 
 



บทที่  3 
วิธีการดําเนินงาน  

 
 สําหรับวิธีการดําเนินงานการออกแบบและการจัดการระบบฐานขอมูลอุตสาหกรรม
ยางพารามีรายละเอียดดังนี้ 
 
3.1  สถานท่ีในการดําเนินงาน   
  คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ซ่ึงในการจัดเก็บขอมูลสารสนเทศ
อุตสาหกรรมยางปลายน้ําจะใชสถานท่ีดังกลาวในการติดตอประสานงานกับหนวยงานตาง ๆท้ังภาครัฐ
ภาคเอกชน และผูท่ีเก่ียวของท้ังประเทศ 
  
3.2  ข้ันตอนการดําเนนิงาน 
     3.2.1  ศึกษาความตองการสารสนเทศอุตสาหกรรมยางพาราปลายน้ํา โดย 1) จัดเสวนาผูมี
สวนไดเสียอุตสาหกรรมยางปลายน้ํา ไดแก หนวยงานภาครัฐ หนวยงานเอกชน และหนวยงานดานการศึกษา  
และผูเก่ียวของผูมีสวนไดเสียอ่ืน ๆ 2) ทําแบบสอบถามความตองการสารสนเทศอุตสาหกรรมยางพาราปลายน้ํา
เพ่ือสอบถามผูมีสวนไดสวนเสียท่ีเก่ียวของ และ 3) ตรวจสอบเอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวของเก่ียวกับสารสนเทศ
ท่ีจําเปนอุตสาหกรรมยางพาราปลายน้ํา ซ่ึงจากการตรวจสอบเอกสารสามารถกําหนดสารสนเทศอุตสาหกรรม
ยางพาราปลายน้ําท่ีจะจัดเก็บ ดังนี้ 
  1) ผลิตภัณฑยางพารา 

 2) ปริมาณและมูลคาการสงออกผลิตภัณฑยางพารา 
  3) การตลาดและชองทางการตลาด 

 4) ระบบโลจิสติกสผลิตภัณฑยางพารา 
 5) วิเคราะหตนทุนในการผลิตภัณฑยางพารา 
 6) การวิเคราะห SWOT การผลิต การตลาดและอุตสาหกรรมยางพาราปลายน้ํา 
 7) ปญหาและขอเสนอแนะแนวทางในการพัฒนาอุตสาหกรรมยางพารา 
 8) คาดการณแนวโนมการผลิต และการตลาดของอุตสาหกรรมยางพาราปลายน้ํา 

  9) นโยบาย กฎ ขอบังคับตาง ๆ ท่ีเก่ียวของกับการผลิต การตลาดอุตสาหกรรมยางพารา
ปลายน้ํา 

 10) รายชื่อโรงงานอุตสาหกรรมยางพาราปลายน้ํา  
  11) ขอมูลเก่ียวกับ AEC 
  12) งานวิจัยเก่ียวกับยางพาราปลายน้ํา 
  13) เว็บลิงคหองปฏิบัติการดานยางพาราของรัฐ และเอกชน 

                    อนึ่ง สารสนเทศท่ีคาดวาจะเก็บขอมูลในตารางดังกลาวอาจมีการเพ่ิมเติมหรือปรับลด 
หลังจากท่ีมีการวิเคราะหและสังเคราะห ในข้ันตอนการประชุมความตองการสารสนเทศ 
  3.2.2  ออกแบบระบบฐานขอมูลดานอุตสาหกรรมยางพาราปลายน้ํา เชน การจําแนก
ผลิตภัณฑ และสารสนเทศอ่ืนๆ ดังตารางดังกลาว และกําหนดผูใชระบบสารสนเทศท่ีสรางข้ึน 
     3.2.3  พัฒนาโปรแกรมการจัดการระบบฐานขอมูลดานอุตสาหกรรมยางพาราปลายน้ํา และ
ออกแบบการกําหนดสิทธิ์การใชโปรแกรมสําหรับผูมีสวนไดเสียแตละระดับ 



44 
 

     3.2.4  การออกแบบและพัฒนา Website ใหเปนฐานขอมูล worldwide และการเชื่อมโยง
เว็บไซดของหนวยงานตาง ๆ ท่ีเก่ียวของเขากับเว็บไซดของระบบสารสนเทศท่ีสรางข้ึน ตลอดจนออกแบบ KM 
การจัดการความรูอุตสาหกรรมยางปลายน้ํา  

   3.2.5  ทําการทดสอบการใชระบบสารสนเทศท่ีสรางข้ึน โดยจัดประชุมผูมีสวนไดเสีย 1 ครั้ง 
นําขอเสนอมาปรับปรุงโปรแกรมและจัดทําคูมือการใชระบบฐานสารสนเทศเพ่ือการจัดการอุตสาหกรรมยาง
ปลายน้ํา นอกจากนี้ยังไดเสนอแนวทางในการบริหารจัดการระบบสารสนเทศท่ีสรางข้ึนเพ่ือใหเกิดประโยชนอยาง
ตอเนื่อง   
 
3.3  เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย  
  3.3.1  แบบสอบถาม 
  3.3.2  เครื่องคอมพิวเตอร และอุปกรณ 
  3.3.3  PHP ภาษาคอมพิวเตอรในลักษณะเซิรฟเวอร-ไซด สคริปต โดยลิขสิทธิ์อยูในลักษณะ
โอเพนซอรส ภาษาพีเอชพีใชสําหรับจัดทําเว็บไซต และแสดงผลออกมาในรูปแบบ HTML โดยมีรากฐาน
โครงสรางคําสั่งมาจากภาษา ภาษาซี ภาษาจาวา และ ภาษาเพิรล  
  3.3.4  MySQL ระบบจัดการฐานขอมูลเชิงสัมพันธ (Relational Database Management 
System) โดยใชภาษา SQL 
 
3.4  การวิเคราะหขอมูล 
        วิเคราะหขอมูลโดยสังเคราะหขอมูลความตองการระบบสารสนเทศโดยการจัดประชุมและ
แกไขตามขอเสนอแนะ และนําผลการสังเคราะหความตองการสรางเคาโครงระบบสารสนเทศและพัฒนาระบบ
สารสนเทศ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



บทที่  4 
ผลการดําเนินงาน 

 
4.1  การวิเคราะหความตองการสารสนเทศอุตสาหกรรมยางพาราปลายน้ํา  
   โดยจัดเสวนา เรื่อง การวิเคราะหความตองการสารสนเทศอุตสาหกรรมยางพาราปลายน้ํา 
ภายใตโครงการการออกแบบและการจัดการระบบฐานขอมูลอุตสาหกรรมยางพารา ในวันอังคารท่ี 15 ธันวาคม 
2558 เวลา 08.30-12.00 น. ณ หองประชุมคุณหญิงหลงฯ ชั้น 7 อาคาร LRC สํานักทรัพยากรการเรียนรู
คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร (หอสมุดคุณหญิงหลงฯ) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตหาดใหญ 

  4.1.1  การประเมินผลความตองการสารสนเทศอุตสาหกรรมยางพาราปลายน้ําท่ีไดรับจาก
การเสวนา 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ภาพท่ี 4.1  การประเมินผลสารสนเทศท่ีจําเปนและสําคัญในระบบการจัดทําฐานขอมูลเพ่ือการสงเสริม 
               อุตสาหกรรมยางพาราปลายน้ํา 
 
   จากภาพท่ี 4.1 และตารางท่ี 4.1 การประเมินผลสารสนเทศท่ีจําเปนและสําคัญในระบบ                      
การจัดทําฐานขอมูลเพ่ือการสงเสริมอุตสาหกรรมยางพาราปลายน้ํา ท่ีไดรับจากการจัดเสวนาการวิเคราะหความ
ตองการสารสนเทศอุตสาหกรรมยางพาราปลายน้ํา ภายใตโครงการการออกแบบและการจัดการระบบฐานขอมูล
อุตสาหกรรมยางพารา ในวันอังคารท่ี 15 ธันวาคม 2558 พบวาความตองการสารสนเทศดาน ผูประกอบการ
ตลาดและอุตสาหกรรมยางพารา และการคาดการณแนวโนมการผลิต และการตลาดของอุตสาหกรรมยางพารา
ปลายน้ํา ไดคะแนน 100% อยูในระดับสําคัญมาก ผลิตภัณฑยางพารา ปริมาณและมูลคาการสงออกผลิตภัณฑ
ยางพารา ระบบโลจิสติกสผลิตภัณฑยางพารา วิเคราะหตนทุนในการผลิต ผลิตภัณฑยางพารา การวิเคราะห 
SWOT การผลิต การตลาดและอุตสาหกรรมยางพาราปลายน้ํา สารสนเทศความรูเก่ียวกับการผลิต การตลาด
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ของอุตสาหกรรมยางพาราปลายน้ํา และรายชื่อโรงงานอุตสาหกรรมยางพาราปลายน้ํา ท่ีตั้ง ผลิตภัณฑ และ
กําลังการผลิต (ตัน/ป) ไดคะแนน 84% อยูในระดับสําคัญ นโยบาย กฎ ขอบังคับตางๆท่ีเก่ียวของกับการผลิต 
การตลาดของอุตสาหกรรมปลายน้ํา และกฎ ระเบียบของข้ันตอนการสงออกผลิตภัณฑยางพาราของไทย และ
ประเทศผูสงออกหลักของไทย ไดคะแนน 67% อยูในระดับคอนขางสําคัญ การตลาดและชองทางการตลาด 
ปญหาและขอเสนอแนะแนวทางในการพัฒนาอุตสาหกรรมยางพารา และขอมูลเก่ียวกับ AEC ไดคะแนน 50% 
อยูในปานกลาง 
 
ตารางท่ี  4.1  การประเมินผลสารสนเทศท่ีจําเปนและสําคัญในระบบการจัดทําฐานขอมลเพ่ือการสงเสริม 
                   อุตสาหกรรมยางพาราปลายน้ํา     
 

หัวขอสารสนเทศ คะแนน (%) 
1. ผูประกอบการตลาดและอุตสาหกรรมยางพารา 100 
2. ผลิตภัณฑยางพารา 84 
3. ปริมาณและมูลคาการสงออกผลิตภัณฑยางพารา 84 
4. การตลาดและชองทางการตลาด 50 
5. ระบบโลจิสติกสผลิตภัณฑยางพารา 84 
6. วิเคราะหตนทุนในการผลิต ผลิตภัณฑยางพารา 84 
7. การวิเคราะห SWOT การผลิต การตลาดและอุตสาหกรรมยางพาราปลายน้ํา 84 
8. ปญหาและขอเสนอแนะแนวทางในการพัฒนาอุตสาหกรรมยางพารา 50 
9. คาดการณแนวโนมการผลิต และการตลาดของอุตสาหกรรมยางพาราปลาย
น้ํา 

100 

10. นโยบาย กฎ ขอบังคับตางๆท่ีเก่ียวของกับการผลิต การตลาดของ
อุตสาหกรรมปลายน้ํา 

67 

11. สารสนเทศความรูเก่ียวกับการผลิต การตลาดของอุตสาหกรรมยางพารา
ปลายน้ํา 

84 

12. กฎ ระเบียบของข้ันตอนการสงออกผลิตภัณฑยางพาราของไทย และ
ประเทศผูสงออกหลักของไทย 

67 

13. รายชื่อโรงงานอุตสาหกรรมยางพาราปลายน้ํา ท่ีตั้ง ผลิตภัณฑ และกําลัง
การผลิต (ตัน/ป) 

84 

14. ขอมูลเก่ียวกับ AEC 50 

 

   4.1.2  ขอมูลเพ่ิมเติมเกี่ยวกับสารสนเทศอุตสาหกรรมยางพาราปลายน้ํา 
    1)  ประเภทของวัตถุดิบท่ีโรงงานผลิตภัณฑตองการ 
    2)  ลิงคระบบบําบัดน้ําเสียของโรงงานผลิตภัณฑแตละประเภท 
    3)  สํารวจโรงงานผลิตภัณฑทุกป 
    4)  ประเภทเครื่องจักรท่ีใชของโรงงานผลิตภัณฑแตละประเภท  
    5)  สรางลิงคเชื่อมตอไปยังหนวยงานท่ีเก่ียวของ 
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    6)  เพ่ิมรายละเอียดดานมาตรฐานท่ีโรงงานไดรับการรับรอง เชน ISO ในขอมูล
ผูประกอบการ โดยเฉพาะมาตรฐานเก่ียวกับสิ่งแวดลอม 
    7)  ขอมูลการคาดการณ แนวโนมการผลิต การตลาดของอุตสาหกรรมยางพาราปลาย
น้ํา ควรใหมีการเคลื่อนไหวเปนรายเดือน  
    8)  ขอมูลในฐานขอมูลตองมีความถูกตอง นาเชื่อถือ มีท่ีมาชัดเจน 
    9)  ไมเห็นดวยกับการใสขอมูลตนทุนในการผลิตยางพาราแปรรูปข้ันตน เพราะเปน
เรื่องละเอียดออน 
    10) ขอมูลเก่ียวกับ AEC และกลุมประเทศท่ีเก่ียวของกับยางพารา 
 
   4.1.3  การประเมินผลประเภทผูใชระบบสารสนเทศอุตสาหกรรมยางพาราปลายน้ํา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี  4.2  การประเมินผลประเภทผูใชระบบสารสนเทศอุตสาหกรรมยางพาราปลายน้ํา 

 

 จากภาพท่ี 4.2 และตารางท่ี 4.2 การประเมินผลประเภทผูใชระบบสารสนเทศอุตสาหกรรม
ยางพาราปลายน้ํา พบวา ประเภทผูใช ไดแก นักวิชาการ นักวิจัย ผูประกอบการโรงงานอุตสาหกรรมยาง และ
ผูสนใจ ไดคะแนน 100% อยูในระดับสําคัญมาก เกษตรกร ครู อาจารยในสถาบัน พอคายางในทองถ่ิน                      
ไดคะแนน 84% อยูในระดับสําคัญ และประเภทอ่ืนๆ ไดคะแนน 34% อยูในระดับนอย 
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ตารางท่ี  4.2  การประเมินผลประเภทผูใชระบบสารสนเทศอุตสาหกรรมยางพาราปลายน้ํา 
 

ประเภทผูใชระบบสารสนเทศอุตสาหกรรมยางพาราปลายน้ํา คะแนน (%) 
1. เกษตรกร 84 
2. นักวิชาการ 100 
3. นักวิจัย 100 
4. ครู อาจารยในสถาบัน 84 
5. พอคายางในทองถ่ิน 84 
6. ผูประกอบการโรงงานอุตสาหกรรมยาง 100 

ประเภทผูใชระบบสารสนเทศอุตสาหกรรมยางพาราปลายน้ํา คะแนน (%) 
7. ผูสนใจ 100 
8. อ่ืน ๆ ระบุ 
     กลุมเกษตรกร องคกรเกษตรกร 
     นักธุรกิจเก่ียวกับการสงออกสินคาและผลิตภัณฑยางพารา (พอคาคนกลาง) 
     ผูประกอบการดานการขนสงสินคา (Logistic)  
     ผูประกอบการเก่ียวกับ by-product จากอุตสาหกรรมยาง 

34 

 
   4.1.7 การประเมินผลความพึงพอใจของผูเขารวมอบรม 
 

ตารางท่ี  4.3  การประเมินผลความพึงพอใจของผูเขารวมการเสวนา 
 

หัวขอ 
ระดับความคิดเห็น 

คะแนนเฉลี่ย (5 คะแนน) 

วิทยากร  
1. การใชเทคนิคในการถายทอดความรู 3.83 
2. ระยะเวลาในการบรรยาย 3.66 
3. การตอบคําถาม 4.00 
4. ความเขาใจในเนื้อหาที่บรรยาย 4.00 

คาเฉลี่ยของคะแนนรวม 3.87 
สถานที่และเวลา  
5. สถานที่ในการจัดประชุม 4.16 
6. ระยะเวลาในการประชุม 3.83 
7. อาหารวาง 3.66 
8. อาหารประชุม 3.83 

คาเฉลี่ยของคะแนนรวม 3.87 
ประโยชนทีไ่ดรับ  
9.ประโยชนที่ไดรับจากการประชุม 3.83 
10. ทานสามารถนําความรูที่ไดรับจากการประชุมไปใชในการดาํเนินงาน 4.00 
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หัวขอ 
ระดับความคิดเห็น 

คะแนนเฉลี่ย (5 คะแนน) 
11. ความพึงพอใจโดยรวมทั้งหมด 3.83 

คาเฉลี่ยของคะแนนรวม 3.88 

 
ขอเสนอแนะเพ่ิมเติม 
   1. ติดตามการวิเคราะหความตองการสารสนเทศอยางตอเนื่องเพ่ือใหเกิดความเขาใจดียิ่งข้ึน 
  2. เปนฐานขอมูลท่ีมีการประเมินทุกเดือน 
  3. แยกขอมูลเปน 2 กลุมใหญ คือ เสถียร (ปรับขอมูลปละครั้ง) และพลวัตร (เปนรายเดือน) 
  4. ขอมูลชัดเจน ครอบคลุม 
  5. ขอมูลตนทุนการผลิต เปนขอมูลท่ีละเอียดออน อยากใหเขาถึงไดเฉพาะผูท่ีเก่ียวของท่ีสามารถ
ไปใชประโยชน (ไมอยากใหตั้งเปนสาธารณะ) 
 
  4.18  สังเคราะหประเดน็ความตองการสารสนเทศอุตสาหกรรมยางปลายน้ํา 
                          จากการศึกษาการวิเคราะหความตองการสารสนเทศอุตสาหกรรมยางปลายน้ําดังกลาว
ขางตนผูศึกาไดกําหนดประเด็นความตองการสารสนเทศอุตสาหกรรมยางปลายน้ําท่ีสําคัญเพ่ือนําเขาสูระบบ
สารสนเทศอุตสาหกรรมยางปลายน้ําท่ีจะไดออกแบบและพัฒนาดังนี้ 

 1. ผลิตภัณฑยางพารา 
 2. ปริมาณและมูลคาการสงออกผลิตภัณฑยางพารา 

 3. การตลาดและชองทางการตลาด 
 4. ระบบโลจิสติกสผลิตภัณฑยางพารา 
 5. วิเคราะหตนทุนในการผลิตภัณฑยางพารา 
 6. การวิเคราะห SWOT การผลิต การตลาดและอุตสาหกรรมยางพาราปลายน้ํา 
 7. ปญหาและขอเสนอแนะแนวทางในการพัฒนาอุตสาหกรรมยางพารา 
 8. คาดการณแนวโนมการผลิต และการตลาดของอุตสาหกรรมยางพาราปลายน้ํา 

 9. นโยบาย กฎ ขอบังคับตาง ๆ ท่ีเก่ียวของกับการผลิต การตลาดอุตสาหกรรมยางพารา
ปลายน้ํา 

 10. รายชื่อโรงงานอุตสาหกรรมยางพาราปลายน้ํา  
  11. ขอมูลเก่ียวกับ AEC 
  12. งานวิจัยเก่ียวกับยางพาราปลายน้ํา 
  13. เว็บลิงคหองปฏิบัติการดานยางพาราของรัฐ และเอกชน 
              ซ่ึงผูศึกษาไดกําหนดรหัสสารสนเทศอุตสาหกรรมยางปลายน้ําตามหัวขอ 4.18 เพ่ือ
สะดวกในการจัดเก็บดังแสดงไวในตารางท่ี 4.4 
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ตารางท่ี  4.4  รหัสสารสนเทศสารสนเทศอุตสาหกรรมยางปลายน้ํา 
 

รหัสสารสนเทศท่ีจัดเก็บ ประเด็นสารสนเทศท่ีตองการ 
RB01 
RB02 
RB03 
RB04 
RB05 
RB06 
RB07 
RB08 

 
RB09 
RB10 

 
RB11 

 
RB12 

 
RB13 
RB14 

 

1. ผูประกอบการตลาดและอุตสาหกรรมยางพารา 
2. ผลิตภัณฑยางพาราปลายน้ํา 
3. ปริมาณและมูลคาการสงออกผลิตภัณฑยางพารา 
4. การตลาดและชองทางการตลาด 
5. ชองทางการตลาด 
6. ระบบโลจิสติกสผลิตภัณฑยางพารา 
7. วิเคราะหตนทุนในการผลิตภัณฑยางพารา 
8. การวิเคราะห SWOT การผลิต การตลาดและอุตสาหกรรมยางพารา
ปลายน้ํา 
9. ปญหาและขอเสนอแนะแนวทางในการพัฒนาอุตสาหกรรมยางพารา 
10. นโยบาย กฎ ขอบังคับตาง ๆ ท่ีเก่ียวของกับการผลิตของการตลาด
อุตสาหกรรมยางพาราปลายน้ํา 
11. สารสนเทศความรูเก่ียวกับการผลิต การตลาดของอุตสาหกรรมยางพารา
ปลายน้ํา 
12. รายชื่อโรงงานอุตสาหกรรมยางพาราปลายน้ํา ท่ีตั้ง ผลิตภัณฑ และกําลัง
การผลติ (ตัน/ป) 
13. ขอมูลเก่ียวกับ AEC 
14. กฎระเบียบของข้ันตอนการสงออกผลิตภัณฑยางพาราของไทย 

 

4.2  รวบรวมขอมูลเกี่ยวกับอุตสาหกรรมยางพาราปลายน้ํา ดังแสดงในภาคผนวก ข  
  จากความตองการสารสนเทศดังกลาวขางตน ผูศึกษาไดทําการจัดเก็บและรวบรวมขอมูลไดดังนี้ 
   

รหัสเก็บขอมูล : RB02 
ผลิตภัณฑยางปลายน้ํา 

               อุตสาหกรรมยางพาราเปนอุตสาหกรรมการแปรรูปยางพาราข้ันตนท่ีนําเอาน้ํายางสดท่ีกรีดได
จากตนยางพารามาแปรรูปใหอยูในสภาพท่ีเหมาะสมและสะดวกในการนําไปใชเปนวัตถุดิบในการผลิตผลิตภัณฑ
ยาง ยางพาราท่ีผลิตไดแบงออกไดเปน 5 ชนิด ไดแก 
 1. ยางแผนรมควัน 
 2. ยางแทง 
 3. ยางเครป 
 4. ยางผึ่งแหง 
 5. น้ํายางขน 
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        ยางพาราเหลานี้จะนําไปใชในการผลิตผลิตภัณฑสําเร็จรูปอ่ืน ๆ เชน ยางยานพาหนะ  
ประกอบดวย  ยางรถยนต  ยางรถจักรยานยนต  ยางรถจักรยาน ถุงมือยาง  ถุงยางอนามัย ยางรัดของ  และทอ
ยางตาง ๆ เปนตน 
 

รหัสเก็บขอมูล : RB14 และ RB02 
จํานวนโรงยางท่ีจดทะเบียนผูใชยางแยกตามประเภทผลิตภัณฑ ป 2552 – 2555และประเภทผลิตภัณฑ 

ตารางท่ี  4.5  จํานวนโรงยางท่ีจดทะเบยีนผูใชยางแยกตามประเภทผลิตภัณฑ ป 2552 - 2555 

   

ราย :Unit 

ประเภทผลิตภัณฑ   2552 2553 2554 2555 

Type of Products   2009 2010 2011 2012 

หลอดอก Retreading 8 8 8 8 

ยางรถยนต Tyre 15 18 18 22 

ยางรถจักรยานยนต / จักรยาน Tyre & Tube for motorcycles 11 11 11 11 

ยางรัดของ Rubber band 16 16 16 14 

ถุงมือยาง Glove 17 12 12 8 

พ้ืนรองเทา Shoe layer 21 12 12 14 

รองเทายาง (ผาใบ ฟองน้ํา) Canvas shoes & Foam sandle 53 40 40 26 

ยางยืด Elastic 7 7 7 6 

อะไหลรถยนต 
Accessories part for motor 
vehicle 

36 35 35 31 

ลูกโปง Balloon 2 2 2 1 

กาว / เทปพันสายไฟ 
Glue / Tape for Electric Wire 
Cover 

6 4 4 6 

ฟองน้ํา Foam Products 4 4 4 3 

ทอยาง Hose 9 4 4 7 

สายพาน Belt 9 7 7 8 

ยางขัดสีขาว Husk Cracker for Ricemills 6 3 3 6 

อุปกรณกีฬา Sport Requisites 9 13 13 8 

เครื่องมือทางการแพทย/
วิทยาศาสตร 

Scientific instruments 6 9 9 4 

อ่ืนๆ Others 33 29 29 22 

รวม Total 268 234 234 205 

ท่ีมา : สถาบันวิจัยยาง กรมวิชาการเกษตร, 2556 
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รหัสเก็บขอมูล : RB03 

ปริมาณการใชยางธรรมชาติในประเทศจําแนกตามประเภท ป พ.ศ.2545 – 2555 

ตารางท่ี  4.6  ปริมาณการใชยางธรรมชาติในประเทศแยกตามประเภทผลิตภัณฑ ป พ.ศ.2552 - 2555 

   

เมตริกตัน Metrictons 

ประเภทผลิตภัณฑ   2552 2553 2554 2555 

Type of Products   2009 2010 2011 2012 

ยางยานพาหนะ Tyre 233,257 290,982 292,963 317,654 

ยางรถจักรยานยนต Tyre & Tube for motorcycles 22,787 24,262 20,858 21,958 

หลอดอก Retreading 2,153 2,452 - 1,057 

ยางรัดของ Rubber band 23,806 13,101 10,954 10,032 

อะไหลรถยนต 
Accessories part for motor 
vehicle 

1,556 1,704 1,016 1,247 

พ้ืนรองเทา Shoe layer 1,422 1,289 1,403 1,018 

รองเทา Canvas shoes & Foam sandle 5,419 4,950 3,765 3,032 

ทอยาง Hose 529 636 569 739 

สายพาน Belt 2,457 2,763 1,557 1,513 

ยางยืด Elastic 50,107 46,064 66,054 67,078 

ถุงมือยาง Glove 42,635 49,663 67,413 66,381 

ถุงยางอนามัย Condom 1,396 8,563 9,353 5,285 

ผลิตภัณฑฟองน้ํา Foam Products 371 326 260 262 

กาว Glue 1,659 2,036 1,961 2,274 

เครื่องมือทางการแพทย/
วิทยาศาสตร 

Scientific instruments 1,706 1,185 650 684 

อ่ืนๆ Others 8,155 8,661 7,969 4,838 

รวม Total 399,415 458,637 486,745 505,052 

ท่ีมา : สถาบันวิจัยยาง กรมวิชาการเกษตร, 2556 
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 รหัสเก็บขอมูล : RB03 
มูลคาสงออกผลิตภัณฑยางของไทย ป พ.ศ.2553 - 2555 

ตารางท่ี  4.7  มูลคาสงออกผลิตภัณฑยางของไทย ป พ.ศ.2553 - 2555 

  

ลานบาท Million Baht 

ประเภทผลิตภัณฑ   2553 2554 2555 

Types   (2010) (2011) (2012) 

ยางรีดเครม Reclaimed Rubber 33.49 60.71 58.70 

ยางยืด Elastic 9,746.07 11,056.31 10,733.20 

ยางปูพ้ืน Floor Tiles 969.97 876.42 1,031.60 

ยางวัลคาไนซอ่ืนๆ Vulcanised Rubber 119.24 86.43 116.50 

ทอยาง Hose 5,076.69 5,803.22 7,173.50 

สายพาน Belts 3,020.39 3,661.50 3,965.00 

ยางยานพาหนะ Tyre for Motorcars 82,285.75 111,659.04 104,650.20 

ยางในยานพาหนะ Inner Tubing Tyres 2,479.97 2,640.63 3,045.60 

ถุงยางอนามัย Condom 2,756.73 3,481.96 4,163.20 

หัวนมเลี้ยงทารก Nipple 66.29 63.22 24.30 

ถุงมือ Glove 30,445.53 34,382.14 36,456.70 

ประเก็น/ซีลยาง Gasket / Seal 2,836.93 2,866.74 2,749.00 

ยางรัดของ Rubber Band 2,304.93 3,459.81 3,514.80 

ยางลบ Rubber Eraser 20.19 12.85 56.00 

ผายาง Apparel Clothing 276.34 343.94 531.00 

ผลิตภัณฑยางอ่ืนๆ Others 13,872.55 14,958.40 81,550.46 

ยางคอมปาวด Compound Rubber 47,117.00 57,643.50 66,150.00 

รวม Total 156,311.06 195,413.32 259,819.76 

ท่ีมา : กรมศุลกากร,2556 
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รหัสเก็บขอมูล : RB03 
ปริมาณและมูลคาการสงออกยางพารา 

ตารางท่ี  4.8  ปริมาณการสงออก การใชยางในประเทศ สต็อกและปริมาณนําเขา พ.ศ. 2546 – 2555 

     

เมตริกตัน Metrictons 

ป ปริมาณการผลิต ปริมาณสงออก ใชในประเทศ สตอก ปริมาณนําเขา 

Year Production Export 
Domestic 

Consumption 
Stock Import 

2546 2,876,005 2,573,450 298,699 202,240 1,704 

2547 2,984,293 2,637,096 318,649 232,560 1,772 

2548 2,937,158 2,632,398 334,649 204,256 1,585 

2549 3,136,993 2,771,673 320,885 249,895 1,204 

2550 3,056,005 2,703,762 373,659 230,390 1,911 

2551 3,089,751 2,675,283 397,595 251,721 4,458 

2552 3,164,379 2,726,193 399,415 293,659 3,167 

2553 3,252,135 2,866,447 458,637 227,252 6,542 

2554 3,569,033 2,952,381 486,745 361,551 4,398 

2555 3,778,010 3,121,332 505,052 516,675 3,492 
ท่ีมา : สถาบันวิจัยยาง กรมวิชาการเกษตร, 2556 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี  4.3  ปริมาณการสงออก การใชยางในประเทศและสตอก พ.ศ. 2546 – 2555 
ท่ีมา : สถาบันวิจัยยาง กรมวิชาการเกษตร, 2556 
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รหัสเก็บขอมูล : RB03 

ปริมาณการสงออกยางธรรมชาติแยกตามประเภท ป พ.ศ. 2546 – 2555 

ตารางท่ี  4.9  ปริมาณการสงออกยางธรรมชาติแยกตามประเภท ป พ.ศ. 2546 – 2555 

     

เมตริกตัน Metrictons 

ป 
ยางแผน
รมควัน 

ยางแทง น้ํายางขน2 ยางผสม2 อ่ืนๆ รวม 

Year RSS STR Conc.Latex2 Compound2 Others Total 

2546 1,149,610 912,600 408,993 36,608 65,639 2,573,450 

2547 1,003,384 997,952 493,081 82,443 60,236 2,637,096 

2548 920,972 1,109,327 488,675 36,700 76,724 2,632,398 

2549 938,984 1,069,345 555,905 129,564 77,875 2,771,673 

2550 861,326 1,103,848 510,489 150,151 77,948 2,703,762 

2551 796,549 1,132,135 509,375 165,164 72,060 2,675,283 

2552 694,510 950,574 595,550 417,499 68,060 2,726,193 

2553 719,442 1,106,415 556,050 427,661 56,879 2,866,447 

2554 747,284 1,300,815 519,628 339,942 44,712 2,952,381 

2555 642,241 1,318,417 554,862 565,229 40,583 3,121,332 
 

ท่ีมา : สถาบันวิจัยยาง กรมวิชาการเกษตร, 2556 
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  รหัสเก็บขอมูล : RB04 

การตลาดและชองทางการตลาด 

ปริมาณการสงออกยางธรรมชาติแยกตามประเภทอ่ืนๆ ป พ.ศ. 2546 – 2555 

 ตารางท่ี 4.10  ปริมาณการสงออกยางธรรมชาติแยกตามประเภทอ่ืนๆ ป พ.ศ. 2546 – 2555 

     

เมตริกตัน Metrictons 

ป ยางแผนผึ่งแหง ยางเครพ ยางสกิม ยางแผนดิบ อ่ืนๆ รวม 

Year 
Air Dried 
Sheet 

Crepe Skim USS Others Total 

2546 10,627 5,322 38,405 1,315 9,970 65,639 

2547 11,122 3,893 43,890 177 1,154 60,236 

2548 10,659 3,865 57,409 402 4,389 76,724 

2549 12,898 3,319 50,433 461 10,764 77,875 

2550 10,271 4,148 51,714 413 11,402 77,948 

2551 8,026 2,965 51,562 910 8,597 72,060 

2552 6,413 3,210 36,776 3,381 18,280 68,060 

2553 4,639 470 41,109 668 9,993 56,879 

2554 4,581 778 35,201 103 4,049 44,712 

2555 3,445 1,917 29,497 676 5,048 40,583 
ท่ีมา :  สถาบันวิจัยยาง กรมวิชาการเกษตร, 2556 
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 รหัสเก็บขอมูล : RB04 
มูลคาการสงออกยางธรรมชาติจําแนกตามประเภท ป พ.ศ. 2546 – 2555 

ตารางท่ี  4.11  มูลคาการสงออกยางธรรมชาติจําแนกตามประเภท ป พ.ศ. 2546 – 2555 

    

เมตริกตัน Metrictons 

ป ยางแผนรมควัน ยางแทง น้ํายางขน อ่ืนๆ2 รวม 

Year RSS STR Conc.Latex Others2 Total 

2546 43,264.76 45,264.10 26,856.99 440.91 115,826.76 

2547 49,050.13 53,402.85 34,651.72 499.51 137,604.21 

2548 47,902.01 63,936.58 36,535.74 494.12 148,868.45 

2549 68,620.34 83,869.85 52,357.83 513.43 205,361.45 

2550 64,022.10 73,061.49 49,717.63 7,555.16 194,356.38 

2551 69,173.38 87,500.02 46,110.52 20,844.33 223,628.25 

2552 42,955.55 50,146.11 40,638.64 12,483.30 146,223.60 

2553 67,700.47 97,737.08 35,143.69 48,681.26 249,262.50 

2554 115,400.12 171,762.30 76,632.76 19,523.42 383,318.60 

2555 68,898.07 129,912.47 61,506.47 9,836.84 270,153.85 
 
ท่ีมา : สถาบันวิจัยยาง กรมวิชาการเกษตร, 2556 
 
 

 

ภาพท่ี  4.4  มูลคาการสงออกยางธรรมชาติจําแนกตามประเภท ป พ.ศ. 2546 – 2555 
ท่ีมา : สถาบันวิจัยยาง กรมวิชาการเกษตร, 2556 

2546 2547 2548 2549 2550 2551 2552 2553 2554 2555

ยางแผน่รมควนั 43.26 49.05 47.90 68.62 64.02 69.17 42.96 67.70 115.40 68.90

ยางแท่ง 45.26 53.40 63.94 83.87 73.06 87.50 50.15 97.74 171.76 129.91

นํ้ายางขน้2 26.86 34.65 36.54 52.36 49.72 46.11 40.64 35.14 76.63 61.51

ยางผสม2 0.44 0.50 0.49 0.51 7.56 20.84 12.48 48.68 19.52 9.84

อ่ืนๆ 0.44 0.50 0.49 0.51 7.56 20.84 12.48 48.68 19.52 9.84
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รหัสเก็บขอมูล : RB04 
ปริมาณสงออกยางธรรมชาติไปยังประเทศผูซ้ือปลายทาง ป พ.ศ. 2546 – 2555 

ตารางท่ี  4.12  ปริมาณสงออกยางธรรมชาติไปยังประเทศผูซ้ือปลายทาง ป พ.ศ. 2546 – 2555 

       

เมตริกตัน Metrictons 

ป ญี่ปุน จีน สหรัฐ มาเลเซีย เกาหลีใต ยุโรป อ่ืนๆ รวม 

Year Japan Chaina U.S.A. Malaysia 
South 
Korea 

EU Others Total 

2546 542,837 650,898 278,693 365,486 165,832 294,239 275,465 2,573,450 

2547 525,654 619,800 249,196 383,695 171,668 291,670 395,413 2,637,096 

2548 540,485 573,385 237,858 403,506 185,308 281,090 410,766 2,632,398 

2549 492,740 747,168 210,784 442,664 173,477 261,882 442,958 2,771,673 

2550 405,599 827,369 213,080 413,049 151,824 262,182 430,659 2,703,762 

2551 394,742 824,833 219,986 398,043 154,340 249,509 433,830 2,675,283 

2552 256,984 1,160,339 156,069 480,313 133,079 245,589 293,820 2,726,193 

2553 346,302 1,128,188 117,859 443,000 171,530 235,223 423,980 2,866,082 

2554 333,669 1,274,188 205,410 344,589 186,634 223,938 383,953 2,952,381 

2555 269,418 1,630,322 172,577 353,501 181,403 179,302 334,809 3,121,332 

ท่ีมา : สถาบันวิจัยยาง กรมวิชาการเกษตร, 2556 
 

 
 

 
ภาพท่ี  4.5  ปริมาณสงออกยางธรรมชาติไปยังประเทศผูซ้ือปลายทาง ป พ.ศ. 2546 – 2555 
ท่ีมา : สถาบันวิจัยยาง กรมวิชาการเกษตร, 2556 
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 รหัสเก็บขอมูล : RB01, BR03 

                         ปริมาณการใชยางธรรมชาติในประเทศจําแนกตามประเภท ป พ.ศ. 2545 – 2555 

ตารางท่ี 4.13  ปริมาณการใชยางธรรมชาติในประเทศจําแนกตามประเภท ป พ.ศ. 2545 – 2555 

       

เมตริกตัน Metrictons 

ป 
ยางแผน
รมควัน 

ยางแทง น้ํายางขน1 
ยางแผนผึ่ง

แหง 
ยางเครพ ยางผสม1 อ่ืนๆ รวม 

Year RSS STR Conc.Latex1 ADS Crepe Compound1 Others Total 

2545 68,828 107,024 77,888 11,363 3,381 - 9,871 278,355 

2546 73,573 115,352 82,742 12,270 3,578 - 11,184 298,699 

2547 78,500 123,067 88,263 13,029 3,157 - 12,633 318,649 

2548 82,425 129,224 92,676 13,681 3,383 - 13,260 334,649 

2549 70,276 104,168 131,974 7,840 1,258 - 5,369 320,885 

2550 96,308 116,292 149,659 3,372 1,012 - 7,016 373,659 

2551 162,225 135,029 81,788 1,660 5,978 1,454 9,461 397,595 

2552 119,450 107,315 100,262 4,998 1,290 62,455 3,645 399,415 

2553 119,693 140,759 115,205 4,142 372 74,708 3,758 458,637 

2554 109,337 147,683 159,958 532 1,453 63,092 4,690 486,745 

2555 127,453 164,774 134,040 758 1,768 70,707 5,552 505,052 

ท่ีมา : สถาบันวิจัยยาง กรมวิชาการเกษตร, 2556 

 

ภาพท่ี  4.6  ปริมาณการใชยางธรรมชาติในประเทศจําแนกตามประเภท ป พ.ศ. 2545 – 2555 
ท่ีมา : สถาบันวิจัยยาง กรมวิชาการเกษตร, 2556 
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รหัสเก็บขอมูล : RB03 
ปริมาณและมูลคาการสงออกและนําเขายางแลไมยางพาราใน 5 จังหวัดชายแดนใต  

  ตารางท่ี  4.14  ปริมาณและมูลคาการสงออกและนําเขายางและไมยางพาราใน 5 จังหวัดชายแดนใต 

จังหวัด หนวยนับ 
ยาง ไมยางพารา 

นําเขา สงออก นําเขา สงออก 
สงขลา มูลคา (บาท) ไมมี 32,184,637,389.36 ไมมี 2,415,123,789.38 

      
สตูล มูลคา (บาท) ไมมี 53,820,009.21 ไมมี 54,174,598.15 

      
ยะลา มูลคา (บาท) ไมมี 755,190,569.33 ไมมี 26,379,949.37 

      
ปตตาน ี มูลคา (บาท) ไมมี 10,893,052.52 ไมมี 1,196,898.40 

      
นราธิวาส มูลคา (บาท) ไมมี 142,901.35 ไมมี 58,047,692.49 

รวม   33,004,683,921.77  2,554,922,927.79 
 ท่ีมา : ดานศุลกากรอําเภอสะเดา,2555

60 



61 
 

รหัสเก็บขอมูล : RB03, RB04 
ชองทางการตลาดยางพารา 

ลักษณะและรูปแบบการจัดตลาดของตลาดยาง สกย.   
   1.  ตลาดประมูลท่ัวไป                             
   2.  ตลาดประมูลแบบ Paper Rubber Market (Spot  Market)  
   3.  ตลาดตกลงราคา 
   4.  ตลาดขอตกลงยาง (Forward  Market) 

ประเภทผูดําเนินการการตลาดยางพาราและวิถีการตลาด 
 1) พอคาระดับทองท่ีหรือผูรวบรวมในหมูบาน (Local assembler) ทําหนาท่ีรวบรวม

ผลผลิต ซ่ึง ปริมาณรับซ้ือถูกกําหนดจากพอคาทองถ่ิน พอคาจะรับซ้ือจากเกษตรกรท่ีมีความสัมพันธระหวาง
บุคคลหรือเปนเครือญาติ โดยราคาท่ีเกษตรกรขายใหกับพอคาในทองถ่ินมีระดับราคาต่ํากวาราคาตลาดกลาง                   
8-10 บาท  

 2) พอคาระดับทองถ่ินหรือพอคาสงหนาโรงงาน (District assembler or Wholesaler) 
เปนพอคารายใหญท่ีต้ังศูนยรวบรวมและรับซ้ือผลผลิตยางในพ้ืนท่ี เพ่ือสงขายตอใหกับโรงงานแปรรูปข้ันตน                     
ในพ้ืนท่ีมีพอคาระดับนี้ 5-6 ราย ท้ังนี้พอคามีการเขาไปรับซ้ือจากสวนยางขนาดใหญท่ีมีปริมาณผลผลิตมาก           
โดยเขาไปรับซ้ือ 1 – 2 เดือนตอครั้ง โดยผลผลิตท้ังหมดสงขายตอใหกับโรงงานยางแปรรูปข้ันตนในจังหวัด
ระยอง  

   3) กลุมเกษตรกร (Farmer groups) เปนการรวมกลุมของเกษตรกรเพ่ือรวบรวมผลผลิต 
และสรางอํานาจการตอรองดานราคา เชน กลุมพัฒนายางพาราตําบลทุงหวย อําเภอภูซาง จังหวัดพะเยา                       
มีสมาชิกเกษตรกร 40 ครัวเรือน มีความถ่ีการขาย 1- 2 เดือนตอครั้ง ปริมาณผลผลิต 13 – 18 ตัน โดยสมาชิก
แตละครัวเรือนเก็บผลผลิตไวท่ีบาน และกอนกําหนดขาย 3 วันจะมีการเรียกประชุมสมาชิกกลุมเพ่ือทํา                     
การตรวจสอบปริมาณผลผลิตท่ีสมาชิกทุกคนมี หลังจากทราบปริมาณผลผลิต จะติดตอเพ่ือสอบถามราคาจาก
พอคาระดับทองท่ีหรือพอคาตัวแทนโรงงาน ทําการเปรียบเทียบและตอรองราคา ผลการดําเนินงานของกลุมทํา
ใหสามารถตอรองราคาไดเพ่ิมข้ึน 

  4) ตลาดกลางระยอง (Central market) พอคาระดับทองท่ีและเกษตรกรรายใหญ ท่ีมี
ปริมาณผลผลิตจํานวนมากและเปนพอคาคนกลางรวมดวย นําผลผลิตไปขายท่ีตลาดกลางระยอง ซ่ึงชองทางนี้มี
การใชคอนขางนอยและมีตนทุนทางการตลาดสูง 
  5) โรงงานแปรรูปข้ันตน (Primary manufacturer) โรงงานในจังหวัดระยองไดสราง
เครือขายการรับซ้ือผลผลิตในพ้ืนท่ีโดยใชตัวแทนหรือพอคาจากโรงงานมาตั้งรานคารับซ้ือในพ้ืนท่ี วิถีการตลาดท่ี
สําคัญมี 3 ชองทาง 

โครงสรางตลาดยางพาราไทย 

  1. ตลาดยางทองถิ่น  เปนตลาดท่ีซ้ือขายโดยมีการสงมอบยางจริงภายในประเทศ สวนใหญอยู
ในภาคใตและภาคตะวันออกซ่ึงเปนแหลงปลูกยางเดิม มีการซ้ือขายตามชนิดและคุณภาพของยาง ชาวสวนยาง
สวนใหญนิยมขายยางผานตลาดทองถ่ิน จะเห็นไดจากประมาณรอยละ 94 ของปริมาณยางท้ังประเทศ ซ้ือขาย
ผานตลาดทองถ่ิน ประกอบดวย รานคายาง ซ่ึงมีกระจายอยูใน 55 จังหวัดท่ัวประเทศ ตลาดยางทองถ่ินจะ
ประกอบดวยพอคารับซ้ือยางหลายระดับ เริ่มตั้งแตระดับหมูบาน ตําบล ระดับอําเภอ และระดับจังหวัด โรงงาน
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แปรรูปยาง ซ่ึงสวนใหญจะเปนผูสงออกยางดวยโดยท่ัวไปจะรับซ้ือยางจากพอคารายใหญระดับอําเภอหรือ
จังหวัด ไมนิยมท่ีจะรับซ้ือยางจากเกษตรกรรายยอยท่ัวไป เนื่องจากจะเปนการยุงยากในการจัดการ นอกจาก
เกษตรกรจะขายยางโดยตน เองแล ว  ในบางจั งหวัด  เฉพาะอย างยิ่ ง ในภ าตะวัน ออก เฉียงเหนื อ  
มีการรวมกลุมขายยางอยูเปนจํานวนมาก และมีการผลิตยางแผนรมควันในรูปของสหกรณกองทุนสวนยางในบาง
จังหวัดทางภาคใต ภาคตะวันออก และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ แตการดําเนินการในลักษณะดังกลาวยังไม
แพรหลายมากนักเม่ือเทียบกับการท่ีเกษตรกรผลิตและขายยางโดยลําพัง 

  2. ตลาดกลางยางพารา เปนตลาดท่ีซ้ือขายโดยมีการสงมอบยางจริง เชนเดียวกับตลาดทองถ่ิน
ท่ัวไป เริ่มเกิดข้ึนในประเทศไทยเม่ือป 2534 ตลาดกลางยางพาราแหงแรก จัดตั้งท่ีอําเภอหาดใหญ จังหวัด
สงขลา ตอมาในป 2542 ตลาดกลางยางพาราสุราษฎรธานีไดเริ่มเปดดําเนินการ และในป 2544 ตลาดกลาง
ยางพารานครศรีธรรมราชไดใหบริการซ้ือขายยาง นอกจากการใหบริการซ้ือขายยางประเภทตางๆ เชน ยางแผน
ดิบ ยางแผนรมควัน ยางแผนผึ่งแหง ยางกอนถวยและน้ํายางสดแลว ตลาดกลางยางพาราหาดใหญยังใหบริการ
ซ้ือขายยางผานหองคายาง ตลาดกลางยางพาราท้ัง 3 แหงมีคลังสินคาขนาดความจุประมาณ 16,000 ตัน 
ใหบริการเก็บฝากยางแกเกษตรกร เอกชน และการเก็บฝากยางตามโครงการแทรกแซงตลาดยางพาราของ
รัฐบาลดวย และการใหบริการสนเทศขอมูลดานยางก็เปนสวนหนึ่งของการใหบริการของตลาดกลางยางพาราท้ัง 
3 แหงปริมาณยางท่ีซ้ือขายผานตลาดกลางป 2545-2549 แมจะมีไมมากนักปละ 114,921- 159,435 ตัน 
หรือไมเกินรอยละ 6 ของยางท่ีผลิตไดท้ังประเทศ ท้ังนี้อาจมีสาเหตุมาจากระบบตลาดกลางยางพาราท้ัง 3 แหง
อยูในภาคใต ยังไมกระจายครอบคลุมแหลงผลิตยางท่ัวประเทศ และอาจเกิดจากกลไกตลาดเริ่มทํางาน ผูซ้ือและ
ผูขายในทองถ่ินตกลงซ้ือขายกันในราคาท่ีใกลเคียงกับตลาดกลาง ทําใหไมมีความจําเปนท่ีตองซ้ือขายผานตลาด
กลาง อยางไรก็ดีบทบาทของตลาดกลางยางพาราตอการซ้ือขายยางภายในประเทศทวีความสําคัญข้ึนเรื่อย ๆ ทํา
ใหเกษตรกรมีทางเลือกในการขายผลผลิต ผูซ้ือมีความม่ันใจในคุณภาพของยางท่ีประมูลผานตลาดกลาง และ
ตลาดยางทองถ่ินใชเปนราคาอางอิง ชวยใหการซ้ือขายมีความเปนธรรมมากข้ึน 

 3. ตลาดซ้ือขายลวงหนา ตลาดสินคาเกษตรลวงหนาแหงประเทศไทย (The Agricultural 
Future Exchange of Thailand: AFET หรือ ต.ส.ล.) จัดตั้งข้ึนตามพระราชบัญญัติการซ้ือขายสินคาเกษตร
ลวงหนา พ.ศ. 2542ไดเปดดําเนินการซ้ือขายยางแผนรมควันชั้น 3(RSS 3) ครั้งแรกเม่ือวันท่ี 28 พฤษภาคม 
2547 ซ้ือขายสัญญาลวงหนาระยะเวลา 1-7 เดือน ในระยะแรกท่ีตลาดสินคาเกษตรลวงหนาเปดดําเนินการ 
ปริมาณสัญญาซ้ือขายยางยังมีจํานวนไมมากนัก แตปจจุบันปริมาณการซ้ือขายยางไดเพ่ิมมากข้ึนในอนาคต
บทบาทของตลาดสินคาเกษตรลวงหนาตอการคาและราคายางจะมีเพ่ิมมากยิ่งข้ึน 
 

รหัสเก็บขอมูล : RB06 
ระบบโลจิสติกสผลิตภัณฑยางพารา 

               พ้ืนท่ีปลูกยางใหมแถบอีสาน ซ่ึงมีข้ันตอนการไหลของยางพาราคือเกษตรกรขายยางในตลาด
ทองถ่ิน หลังจากนั้นพอคาก็จะมาประมูลซ้ือแลวไปขายตอใหโรงงานในพ้ืนท่ี ซ่ึงลักษณะการขายเชนนี้                           
อยูประมาณ 80% ของยางท้ังหมดในอีสาน ซ่ึงในข้ันตอนท้ังหมดนี้ทําใหเสียตนทุนคาขนสงท้ังหมดสูงถึงกิโลกรัม
ละ 1.41 บาท ซ่ึงขอมูลนี้เปนขอมูลเม่ือ 3 ปท่ีแลว เพราะฉะนั้นถามองในภาพรวมของคาขนสงยางพาราในอีสาน
ท้ังหมดก็จะตกอยูท่ีประมาณ 165 ลานบาท คราวนี้ในปนี้เอง ซ่ึงยางพาราตามโครงการยาง 1 ลานไรกําลัง                        
จะใหผลผลิต ถากระบวนการซ้ือขายและขนสงยังเปนเชนนี้อยู ก็จะทําใหตนทุนคาขนสงเพ่ิมข้ึนมากเปน                       
478 ลานบาท 
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    ความจริงกระบวนการซ้ือขายยางสามารถเกิดไดหลายรูปแบบ เชน แบบท่ี 1 เกษตรกรขายใน
ตลาดทองถ่ินแลวมีการสงขายตอท่ีโรงงาน แบบท่ี 2 คือแบบท่ีใชในปจจุบัน โดยมีการสงตอถึง 4 ข้ันตอน                      
จากเกษตรกร สูตลาดทองถ่ิน ไปยังพอคา กอนเขาโรงงาน แบบท่ี 3 คือเกษตรกรขายใหพอคากอนท่ีพอคาจะ
ขายตอใหโรงงาน และแบบสุดทายคือ เกษตรกรขายใหโรงงานโดยตรง ซ่ึงในบรรดา 4 รูปแบบนี้ พบวาหาก
เกษตรกรขายใหโรงงานโดยตรง จะมีตนทุนคาขนสงเพียง 0.51 บาทเทานั้น ซ่ึงลดลงจากข้ันตอนท่ีทําอยูใน
ปจจุบันถึงเกือบ 3 เทาตัว แตท่ีสําคัญท่ีสุดคือเม่ือดูวาใครไดกําไรมากท่ีสุดในเสนทางคาขายดังกลาว พบวาหาก
เปนแบบท่ี 1 โรงงานกําไรมากท่ีสุด แตหากเปนแบบท่ี 4 เกษตรกรกําไรมากท่ีสุด คราวนี้คําถามคือวาแลวทําไม
เกษตรกรไมเลือกแบบท่ี 4 ในการคาขาย 
   คําตอบอยูท่ีวาเกษตรกรขาดความเขาใจในระบบสหกรณ ซ่ึงจะเปนหัวใจสําคัญของเรื่อง เม่ือไม
เขาใจหรือไมศรัทธาในระบบสหกรณ ก็จะนิยมขายใหพอคาคนกลาง เพราะวาสะดวกดี แตหารูไมวากําไรท่ีควร
จะได หากไปเกือบครึ่ง คราวนี้เม่ือเกษตรกรไมเขาใจระบบสหกรณ ก็เลยทําใหกลไกสหกรณไมเขมแข็งและไม
เติบโต เปนแบบงูกินหาง คือระบบสหกรณไมเขมแข็ง เกษตรกรก็ไมเขาใจ เลยเสียประโยชนกันทุกฝาย 
   ประเด็นตอมาคือเรื่องของการสรางมูลคาเพ่ิม เรามีการพูดมานานแลววาตองมีการเพ่ิมมูลคา
ใหกับยางพารา ไมใชสงวัตถุดิบออกไปขายเปนสวนใหญอยางท่ีทําอยูตอนนี้ เมืองไทยสงออกวัตถุดิบประมาณ 
88% ท่ีเหลืออีก 12% เปนผลิตภัณฑแปรรูป แตวา 12% ท่ีแปรรูปนี้มีมูลคาสงออกสูงถึง 39% ของมูลคาสงออก
ยางพาราท้ังหมด เหตุท่ีเรายังเพ่ิมมูลคามากกวานี้ไมไดก็เพราะวาเกษตรกรขาดความรูดานเทคโนโลยีการแปรรูป
ข้ันตน ดังนั้นหากเกษตรกรสามารถเรียนรูการแปรรูปข้ันตนได ก็จะเปนทางหนึ่งในการเพ่ิมมูลคาใหสินคา
ย า งพ าร า ได เช น กั น  แ ท น ท่ี จ ะ ข าย แ ต วั ต ถุ ดิ บ ส ง ให พ อ ค า ค น ก ล า งอ ย า ง ท่ี เป น อ ยู ทุ ก วั น นี้ 
   ปญหาท่ีเกิดข้ึนทุกวันนี้คือการแกปญหาอยางท่ีไมเขาใจท้ังระบบ อยางเชนเราตั้งเปาหมายไววา
จะเพ่ิมพ้ืนท่ีปลูกยาง 1 ลานไร เพราะวาราคายางกําลังข้ึน แตไมไดมองวาเม่ือผลิตไดแลว จะเอาไปทําอะไรบาง 
พ้ืนท่ีปลูกจะเอามาจากไหน มีผลกระทบตอพ้ืนท่ีเดิมท่ีเคยปลูกพืชอ่ืนอยูหรือไม และอ่ืน ๆ อีกมาก ดังนั้น เม่ือไม
มีการเตรียมการหรือศึกษาใหรอบดานกอนผลักดันนโยบาย ผลก็คือปญหาใหมจะตามมาเรื่อย ๆ เปนระยะ และ
แกกันไมรูจักจบสิ้น 
 

รหัสเก็บขอมูล : RB07 

วิเคราะหตนทุนในการผลิตยางพารา 

ตารางท่ี  4.15  การประเมินตนทุนการผลิตยางแผนดิบของเกษตรกรรายยอยท้ังประเทศ ป 2555  

รายการ  ตนทุนแตละรายการ 
(บาท/กิโลกรมั)  

รอยละ  ตนทุนแตละรายการ 
(บาท/ไร)  

1. ตนทุนชวงยางยังไมใหผลผลิต   10.81 16.44  19,414.46 

   คาปรับพ้ืนท่ีและคาแรงงาน  4.77   8,521.01  

   คาปุยรองกนหลุมและปุยบํารุง  3.32   6,110.87  

   คาพันธุยาง  1.31   2,147.88  

   คาอุปกรณการเกษตรและ
สารเคมี  

1.17   2,234.70  

   คาซอมแซมอุปกรณการเกษตร  0.24   400.00  
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2. ตนทุนชวงยางใหผลผลิต   9.90 15.06  42,528.48 

   คาปุยบํารุง  6.34   27,009.96  

   คาจางแรงงาน  1.68   7,319.63  

   คาสารเคมี  0.88   3,758.11  

   คาซอมแซมอุปกรณการเกษตร  1.00   4,440.78 
 

3. ตนทุนการกรีด เก็บน้ํายาง 
และทํายางแผนดิบ  

 39.74 60.45  175,288.68 

   คาอุปกรณกรีดและเก็บน้ํายาง  0.80   3,548.38  

   คาโรงเรือนและอุปกรณทํายาง
แผนดิบ  

2.40   10,601.51  

   คาจางแรงงานกรีด เก็บทํายาง
แผนดิบ  

36.54   161,138.79  

4. คาท่ีดิน   5.29 8.05  17,116.01 

   คาใชท่ีดิน  5.25   16,969.35  

   ภาษีท่ีดิน  0.04   146.66  

รวมตนทุนการผลิตยางแผนดิบท่ี
สวน  

 65.74 100.00  254,347.63 

 

รหัสเก็บขอมูล : RB08 
วิเคราะห SWOT การผลิต การตลาดและอุตสาหกรรมยางพาราปลายน้ํา 

1.  Strength 
               -  ไทยเปนผูผลิตและผูสงออกยางพารารายใหญของโลกมานานจนมีชื่อเสียงเปนท่ียอมรับ ทําให      
การหาตลาดสงออกทําไดงาย   
 -  ไทยมีศักยภาพสูงในการผลิตและแปรรูปยางพารา โดยเฉพาะยางแผนรมควัน ซ่ึงไทยเปนผูผลิต
และผูสงออกรายใหญท่ีสุดของโลกตอเนื่องมาเปนเวลาไมต่ํากวา 20 ป 
 -  เปนอุตสาหกรรมท่ีไทยมีความสามารถในการแขงขันสูง เพราะพ่ึงพาวัตถุดิบในประเทศเปน
สําคัญ 
2.  Weakness 
 -  ผลผลิตยางพารากวารอยละ 90 ตองพ่ึงพาตลาดสงออก จึงออนไหวตอการเปลี่ยนแปลงของ
ตลาดโลก 
 -  การสงออกยางพารามีคาใชจายในการขนสงสูง เนื่องจากสวนใหญใชการขนสงทางรถไฟผาน       
ดานปาดังเบซาร เพ่ือไปถายสินคาลงเรือขนสงระหวางประเทศท่ีทาเรือปนังของมาเลเซีย 
 -  โครงสรางการปลูกยางพาราของไทยสวนใหญเปนเกษตรกรรายยอย ทําใหมีตนทุนสูงใน                      
การรวบรวมวัตถุดิบ  คาขนสง และคานายหนา/คนกลาง 
  -  ตนทุนการผลิตยางแทงของไทยสูง เนื่องจากไทยใชยางแผนดิบเปนวัตถุดิบหลักในการผลิต 
ขณะท่ีประเทศคูแขงใชน้ํายางสด หรือยางกนถวย ทําใหกรรมวิธีการผลิตสั้น และมีตนทุนต่ํากวาไทย 
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3.  Opportunity 
 -  แนวโนมการขยายตัวของอุตสาหกรรมยานยนตของจีน สงผลใหจีนมีความตองการใชยางพารา
เพ่ิมข้ึน  ซ่ึงชวยทดแทนความตองการใชยางพาราของสหรัฐฯ ญี่ปุน และ EU ยังมีความผันผวนตามภาวะ
เศรษฐกิจ 
  -  โครงสรางอุตสาหกรรมยางพาราแปรรูปข้ันตนของไทยเปลี่ยนจากเดิมท่ีเนนผลิตเฉพาะยางแผน
รมควันมาเปนยางแทงมากข้ึน นับเปนการขยายโอกาสเพ่ือสอดรับกับความตองการของตลาดโลกท่ีหันมาใชยาง
แทงมากข้ึน 
4. Threat 
               -  ราคายางพารามีความผันผวนสูงท้ังจากการเปลี่ยนแปลงของปจจัยพ้ืนฐานดานอุปสงคและ
อุปทานรวมถึงการเก็งกําไรในตลาดซ้ือขายลวงหนา 
                -  ผูผลิตยางรถยนตพยายามคิดคนเทคโนโลยีการพัฒนายางสังเคราะหใหมีคุณสมบัติทดแทนยาง
ธรรมชาติไดมากข้ึนเนื่องจากราคายางธรรมชาติมีความผันผวนสูงกวาราคายางสังเคราะหมาก ประกอบกับ
อุปทานยางสังเคราะหสามารถตอบสนองอุปสงคไดรวดเร็วกวายางธรรมชาติ 
 

รหัสเก็บขอมูล : RB08 
การวิเคราะหSWOT ยางพาราไทย 

 ศูนยวิจัยกสิกรไทย ไดสรุปภาพรวมของธุรกิจยางพาราในภาคใตไวเบื้องตน ถึงจุดแข็ง จุดออน 
โอกาส และอุปสรรค ท่ีผูประกอบการควรศึกษาอยางรอบคอบ ดังนี้  

ตารางท่ี  4.16  การวิเคราะห SWOT ยางพาราไทย 
 

Strengths Weaknesses 
- ภาคใตมีสภาพภูมิประเทศและภูมิอากาศเหมาะแก                   
การปลูกยางพาราอยางมาก ตลอดจนยางพาราเปนพืชท่ีมี
ศักยภาพมีโอกาสในการพัฒนาและสรางมูลคาเพ่ิมใหเปน
ผลิตภัณฑยางไดหลากหลาย 

- โครงสรางการ ปลูกยางพาราของไทยสวนใหญยังเปน
เกษตรกรรายยอย ทําใหมีตนทุนสูงในการรวบรวมวัตถุดิบ 
ท้ังคาขนสงและคาพอคาคนกลาง 

- เกษตรกรชาวสวนยางซึ่ งส วน ใหญ อยู ในภาค ใต                         
มีภูมิปญญาและประสบการณ ในการทําสวนยางมา
ยาวนาน 

- ขาดความพรอมดานอุตสาหกรรมสนับสนุน เชน แมพิมพ
แบบจุม อะไหลเครื่องจักร ซึ่งตองนําเขาจากตางประเทศ 

- ยางธรรมชาติมีคุณสมบัติท่ียางสังเคราะหไมสามารถ
ทดแทนได จําเปนตองใชยางธรรมชาติในการผลิตลอ
ยานพาหนะ ซึ่งเปนอุตสาหกรรมสําคัญท่ีใชยางสูงกวา
ผลิตภัณฑยางอ่ืนๆ 

- บุคลากรท่ีปฏิบัติงานเก่ียวกับยางพารายังมีไมเพียงพอ 
โ ด ย เ ฉ พ า ะ นั ก วิ จั ย ด า น อุ ต ส า ห ก ร ร ม ย า ง  
 

- รัฐบาลใหการสนับสนุนและสงเสริมการปลูกยางพารา 
และมีนโยบายพัฒนาเกษตรกรเปนครูยาง จํานวน 2,880 
คน ท่ัวประเทศ ตลอดจนมีโรงงานตนแบบอุตสาหกรรม
ผลิตภัณฑยางรวม 4 แหง ท่ีจังหวัดสุราษฎรธานี ปตตานี 
ขอนแกน และ ระยอง เพ่ือเปนท้ังโรงงานผลิตผลิตภัณฑ
ยางตางๆ และผลิตบุคลากรใหมีความรูและทักษะดาน
ผลิตภัณฑยาง 

- การพัฒนายางพาราท้ังระบบยังคอนขางมีขอจํากัด 
เน่ืองจากมีผูท่ีเก่ียวของหลายภาคสวน ท้ังภาคเกษตรกรรม 
ภาคอุตสาหกรรม และภาคแรงงาน ทําใหการเช่ือมโยงการ
พัฒนาท้ังระบบไมคลองตัว 
 



66 
 

Opportunities Threats 
- แนวโนมราคา นํ้ามันในตลาดโลกท่ีผันผวน ตลอดจนคน
ตระหนักเรื่อง “วิกฤติพลังงานโลก” มากข้ึน ทําใหความ
ตองการยางสังเคราะหท่ีทํามาจากนํ้ามันมีแนวโนมลดลง 
และมีการหันมาใชยางธรรมชาติมากข้ึน 

- สถานการณเศรษฐกิจโลกท่ียังคงมีความเปราะบาง อัตรา
แลกเปลี่ยน ตลอดจนราคานํ้ามัน ซึ่งอาจสงผลกระทบตอ
การสงออกและความผันผวนของราคายางพาราและ
ผลิตภัณฑยางพาราได  

- รัฐบาลสนับสนุนการปลูกยางพารา ท้ังโครงการขยาย
พ้ืนท่ีปลูกยางพารา ตลอดจนรักษาเสถียรภาพดานราคา 
อันเปนการเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขันท้ังตลาดใน
และตางประเทศ 

- สินคายางแปรรูปของไทยพ่ึงพาตลาดสงออกเปนหลัก 
และยังพ่ึงพาตลาดประเทศจีนในสัดสวนท่ีสูง อาจเกิดความ
เสี่ยงไดหากจีนหันไปนําเขาสินคาจากประเทศอ่ืนแทน ท้ังน้ี 
จีนไดเพ่ิมพ้ืนท่ีการปลูกยางพาราโดยเฉพาะในเขตไหหนาน
และยูนนาน ตลอดจนปญหาเศรษฐกิจของสหรัฐอเมริกา
และวิกฤติหน้ียุโรป อาจสงผลกระทบตอตลาดสงออกท่ี
สําคัญของจีน (ท้ังสหรัฐอเมริกาและสหภาพยโุรป เปนตลาด
สงออกหลักของจีน) ซึ่งอาจสงผลตอการสงออกยางไทยไป
จีนดวย  

- การขยายตัวของอุตสาหกรรมยานยนต สงผลตอความ
ตองการใชยางพาราภายในประเทศ ตลอดจนความ
ตองการจากตางประเทศโดยเฉพาะในจีน ท่ีมีแนวโนมการ
ขยายตั วของอุตสาหกรรมยานยนตอย างต อ เน่ื อง 
นอกจากน้ี กระแสการปองกัน รักษาสุขภาพจากการแพร
ระบาดของโรคพันธุใหมๆ เชน ไขหวัดใหญสายพันธุใหม 
สงผลใหอุตสาหกรรมถุงมือยางขยายตัว 

- สภาพภูมิอากาศท่ีแปรปรวน อาจนํามาซึ่งความเสียหาย
ตอผลผลิตยางพารา 

- การผลิตยางพาราแปรรูปข้ันตนของไทยท่ีหันมาผลิตยาง
แทงมากข้ึน เพ่ือรองรับความตองการของตลาดโลก (จาก
เดิม ไทยเนนผลิตยางแผนรมควันเปนหลัก) 

- การคาดการณราคายางพาราในตลาดซื้อขายลวงหนา
ตางประเทศ (ตลาดเซี่ยงไฮและตลาดโตเกียว เปนตลาดซื้อ
ขายลวงหนายางพาราท่ีสําคัญของโลก) อันอาจมีผลตอราคา
ยาง และการตัดสินใจของประเทศผูนําเขายางพารา 

 

รหัสเก็บขอมูล : RB09, RB11 
ปญหาและขอเสนอแนะแนวทางในการพัฒนาอุตสาหกรรมยางพารา  

ปญหาและขอเสนอแนะแนวทางในการพัฒนาการผลิต การตลาด และอุตสาหกรรมยางพารา 

ประเด็นปญหาท่ี 1 การใชประโยชนพ้ืนท่ีปลูกยางพาราไมเหมาะสม 
                      การขยายพ้ืนท่ีปลูกยางในพ้ืนท่ีสูง (บุกรุกปาท่ีไมมีเอกสารสิทธิ์) และท่ีราบลุมน้ําทวมขัง                    

ซ่ึงภาครัฐไมสนับสนุนและสงเสริมใหปลูก สงผลใหเกษตรกรใชเทคโนโลยีการผลิตไมถูกตองและตนทุนการผลิต

สูง และผลผลิตต่ํากวาในเขตนิเวศยางพาราอ่ืนๆ และพบวาพ้ืนท่ีปลูกยางไมเหมาะสมมีประมาณรอยละ                      

30 ของพ้ืนท่ีปลูกยางท้ังประเทศ (บัญชา สมบูรณสุข และคณะ, 2548)  

   

 

 



67 
 

ตารางท่ี  4.17  ระบบการผลิตจําแนกตามเขตนิเวศนสวนยางพารา (Rubber Agro-ecozone ) 
 

สภาพพ้ืนท่ี เขตนิเวศนลาดชัน 
หรือภูเขา 

เขตนิเวศนราบสูง 
หรือลอนลาน 

เขตนิเวศนท่ีราบลุม 
หรือท่ีราบชายฝง 

ความสูงระดับน้ําทะเล 
(ม.)  

100-500  20-100  0-20  

ความลาดชัน (องศา) 20-30  10-20   <10  

ชนิดของดิน ดินรวน,ดินรวนปนทราย ดินรวมปนเหนยีว ดินเหนียวปนทราย 

ปริมาณน้ําฝน (มม.)  1,969  1,505  1,916  

ระบบการฟารมทําสวน
ยาง 

- สวนยางเชิงเดี่ยว(R1) 
- สวนยาง-ไมผล(R4)  

- สวนยาง-กิจกรรมอ่ืนๆ
(R6)  

- สวนยาง-ไมโตเร็ว(R7)  

- สวนยางเชิงเดี่ยว(R1) 
- สวนยาง-พืชรวม(R2) 
- สวนยาง-ทํานา(R3) 
- สวนยาง-ไมผล(R4) 

- สวนยาง-การเลี้ยงสัตว
(R5) 

- สวนยาง-พืชผสมผสาน
(R6) 

- สวนยางเชิงเดี่ยว(R1) 
- สวนยาง-พืชรวม(R2) 
- สวนยาง-ทํานา(R3) 
- สวนยาง-ไมผล(R4) 

- สวนยาง-การเลี้ยงสัตว
(R5) 

- สวนยาง-พืชผสมผสาน
(R6) 

 
 ซ่ึงประเภทของระบบการทําฟารมสวนยางพาราไทย : กรณีศึกษา ในพ้ืนท่ีปลูกยางพาราเดิม
ภาคใต  ดังแสดงในภาพท่ี 4.7 
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ภาพท่ี  4.7  ประเภทของระบบการทําฟารมสวนยางพาราไทย : กรณีศึกษาในภาคใต 
 
ประเด็นปญหาท่ี 2 ตองยอมรับวาในปจจุบันเกษตรกรชาวสวนยางพาราใชเทคโนโลยีไมถูกตอง ไมปรับใช
เทคโนโลยี และไมเปนไปตามคําแนะนําของสถาบันวิจัยยาง 
 
ตารางท่ี  4.18  เปรียบเทียบการใชเทคโนโลยีการผลิตยางระหวางเกษตรกรชาวสวนยางพาราไทยในแตละเขต 
 นิเวศสวนยางพารากับคําแนะนําของสถาบันวิจัยยาง 
                          

เทคโนโลยี             
การผลิตยาง 

เขตนิเวศนลาดชัน 
หรือภูเขา 

เขตนิเวศนราบสูง 
หรือลอนลาน 

เขตนิเวศนท่ีราบลุม 
หรือท่ีราบชายฝง 

เกษตรกร
ชาวสวนยาง 

สถาบัน 
วิจัยยาง 

เกษตรกร  
ชาวสวนยาง 

สถาบัน 
วิจัยยาง 

เกษตรกร  
ชาวสวน

ยาง 

สถาบัน 
วิจัยยาง 

พันธุยางพารา 
 
 
 

RRIM 600  RRIT 226 
BPM 24 

RRIM 600  
 

RRIM 600  RRIT 226 
BPM 24 
RRIM 
600  

RRIM 
600  

RRIT 251 
RRIT 226 
BPM 24 
RRIM 
600  
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เทคโนโลยี                
การผลิตยาง 

เขตนิเวศนลาดชัน 
หรือภูเขา 

เขตนิเวศนราบสูง 
หรือลอนลาน 

เขตนิเวศนท่ีราบลุม 
หรือท่ีราบชายฝง 

เกษตรกร
ชาวสวนยาง 

สถาบัน 
วิจัยยาง 

เกษตรกร  
ชาวสวนยาง 

สถาบัน 
วิจัยยาง 

เกษตรกร
ชาวสวน

ยาง 

 สถาบัน 
วิจัยยาง 
 

ลักษณะการ
เตรียมพ้ืนท่ี 

ทําข้ันบันได/
ไมไดทํา 

ทําข้ันบันได ไถ ไถ ไถ ไถ 

ระยะปลูกท่ีใช 3*6 
3*5  

3*8  3*6 
3*7  

3*7 
3.5*7 
2.5*8 
3*8 
4*6  

3*7 
3*6  

2.5*8 
3*7 

3.5*6 
4*5  

จํานวนตนโดย
เฉลี่ยตนตอไร 

78.02  67  74.50  72  74.90  78  

ขนาดหลุมปลูก
(ซม) 

50x50x50 
หรือนอยกวา 

50x50x50  50x50x50 
หรือนอยกวา 

50x50x5
0  

50x50x5
0 

หรือนอย
กวา 

50x50x5
0  

วัสดุปลูก ยางชําถุง ยางชําถุง ยางชําถุง ยางชําถุง ยางชําถุง ยางชําถุง 

ปุยบํารุง 
(N- P -K) 

15-15-15 
29-5-18  

30-5-18  15-15-15 
30-5-18  

30-5-18  15-15-15 
29-5-18 
30-5-18  

30-5-18  

ความถ่ีในการ
ใสปุย (ครั้งตอ

ป) 
1.6  2  1.5  2  1.6  2  

ท่ีมา : บัญชา สมบูรณสุข และคณะ, 2554 
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ประเด็นปญหาท่ี 3 ปญหาเกี่ยวกับการใชระบบกรีดยางพาราของเกษตรกร 
  - ใชระบบกรีดไมถูกวิธี และไมเปนไปตามคําแนะนําของสถาบันวิจัยยาง ปจจุบันเกษตรกร
ประมาณรอยละ 57.6 ใชระบบกรีดถ่ีท่ีไมไดเปนไป ตามท่ีสถาบันวิจัยกําหนด สงผลใหอายุยางสั้นและโอกาสเกิด
โรคหนากรีดมีสูง                
 - และพบวาจํานวนเกษตรกรเปดกรีดยางพาราท่ีไมไดขนาดเปดกรีดมีแนวโนมมีจํานวนมากข้ึน 
               - ยางเติบโตชา อายุการใหผลผลิตไมถึง 25 ป 
               - ผลผลิตต่ําน้ํายางลดลง ประมาณ 30-60% 
              - หนากรีดเสียหาย สิ้นเปลืองหนาเปลือกมาก เปลือกจะบาง และมีทอน้ําเลี้ยงนอยและเกิด
ปญหาหนายางตาย 
               - เกษตรกรจะสูญเสียผลผลิตเนื้อยางมากถึง ปละ 117-176 กิโลกรัม/ไร ถาคิดเทียบราคายาง
กิโลกรัมละ 100 บาท จะทําใหชาวสวนยางสูญเสียรายได 11,700-17,600 บาท/ไร/ป 
 
ประเด็นปญหาท่ี 4 ปญหาการใชแรงงานในระบบการผลิต 
   - แรงงานครัวเรือนในระบบการผลิตมีแนวโนมลดลง และถูกทดแทนดวยแรงงานจางมากข้ึน 
สงผลทําใหตนทุนการผลิตของครัวเรือนสูงข้ึน (เขาสูAEC)- มีการเคลื่อนยายแรงงานครัวเรือนเขาสู
ภาคอุตสาหกรรมมากข้ึน 
   - แนวโนมมีการจางแรงงานมากข้ึนและรูปแบบคาจางจะซับซอนมากข้ึน 
   - การไหลของแรงงานตางชาติเขามาในระบบการผลิตมาก ซ่ึงเปนแรงงานไมมีฝมือ 
ท่ีมา: จุมพล สุขเก้ือและคณะ,2552 
 - ปจจุบันแรงงานกรีดท่ีมีทักษะและประสบการณลดลงและไมมีฝมือสงผลกระทบตอผลิตภาพ
การผลิต ตนทุนการผลิตและประสิทธิภาพการผลิต(การเกิดโรคหนากรีดยางมากข้ึน) 
 - ตนทุนการผลิตแรงงานของเกษตรกรสูง โดยพบวาในโครงสรางตนทุนการผลิตยางมีสัดสวน
คาแรงงานมากท่ีสุดถึงรอยละ 65 ในขณะคาปุยบํารุง  และคาวัสดุ อุปกรณมีเพียงรอยละ 15 และ 20 
 
ตารางท่ี  4.19  การใชระบบกรีดยางพาราไทย 
 

ระบบกรีด 
ระบบกรีดท่ีมีความถี่ปกติ 

(Normal Tapping System)  
ระบบกรีดท่ีมีความถี่สูง 

(High Frequency Tapping 
System)  

ระบบกรีดสถาบันวิจยัยาง 1/2S d/3, 1/2S d/2,  
1/2S 2d/3, 1/3S 2d/3,  
1/3S d/3 +ET2.5% 

ไมมี 
 

ระบบกรีดท่ีพบในพ้ืนท่ี 1/2S d/2, 1/2S 2d/3,  
1/3S 2d/3 

1/2S 3d/4, 1/2S 4d/5, 
1/3S3d/4, 
1/3S 4d/5, 1/3S 5d/6,  
1/3S 6d/7, 1/3S d/1 

ท่ีมา : จุมพล สุขเก้ือและคณะ, 2552 
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ตารางท่ี  4.20  ประเภทการใชแรงงานจางกรีดจําแนกตามขนาดสวนยางพาราในพ้ืนท่ีปลูกยางพารภาคใต 

ประเภทของ 
แรงงานจางกรีด 

สวนยางพารา
ขนาดเล็กนอยกวา 15 ไร 

สวนยางพารา
ขนาดกลาง 15-50 ไร 

สวนยางพารา
ขนาดใหญมากกวา 50ไร 

เครือญาติ + + + + +  + 

แรงงานในหมูบาน + + + + + + + + + +  

แรงงานตางอําเภอ
หรือจังหวัดใน
ภาคใต 

+ + + + + + + + + 

แรงงานตางภูมิภาค + + +  + ++  

แรงงานตางดาว + ++ + + + + 

ท่ีมา : บัญชา สมบูรณสุข และคณะ, 2554 
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ประเด็นปญหาท่ี 5  มีความเส่ียงในการดํารงชีพของครัวเรือนเกษตรกรชาวสวนยางพารา 
 
ตารางท่ี  4.21  เปรียบเทียบการดํารงชีพของครัวเรือนเกษตรกรชาวสวนยางพาราตามเขตการพัฒนาชุมชน (ไมยึดหลักการใชชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง) 
 

Resources 

Rural  Sub-urban  Urban  

Buddhist  Muslim  Buddhist  Muslim  Buddhist  Muslim  

P M R P M R P M R P M R P M R P M R 

1.Education for 
children  

 + +  +  
  

 +        + 
 

    + 

2. Household 
expenditure  

+ +++ +++ + +++ + ++ +++ ++++ + ++ ++ + ++ +++ ++  +++ +++ 

3. Investment 
and buy news 
house  

 + +  +  + + + + + + ++ +++ +++ +    

4. Buy 
equipment and 
facilitation for  
production  

+ ++ +++ + ++ + + +++ ++ +++ + +++ ++ +++ +++ +++ +++ ++ 

5. Use the 
money to 
finance a home  

   +  + +           
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6. Sell the 
property to 
create a home 
/ Education for 
children  

      +     +       

7. Rent labor 
for other farms  

 + ++ + + + + + ++ + +++ ++  +++ +++ + ++++ +++++ 

8. Replay Dept   + +  +  + +        + + + 

9. Social 
relation and 
community 
service  

+++ ++ + +++ + + ++ ++ + ++ ++ ++ + + + + + + 

 
Remark : P = Poor status, M = Medium status, R = Rich status, + = Resource used and transformation Source: Somboonsuke,2011  
 ++++:มาก    +++:ปานกลาง     ++:นอย     +:นอยมาก 
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โดยเกษตรกรโดยท่ัวไป ขาดการวางแผนการผลิตของตนเอง การเพ่ิมความหลากหลายทางชีวภาพ มีความเคยชิน

กับชีวิตท่ีเปนอยูไมคอยกระตือรือรนท่ีจะพัฒนาการผลิตและขาดกระบวนการวิเคราะหและประเมินการผลิตของ

ตนเอง 

ประเด็นปญหาท่ี 6 ปจจัยการผลิตสูงสงผลใหตนทุนการผลิตสูงข้ึน  
  พบวาปริมาณและมูลคาการนําเขาปุยเคมีสูงข้ึนตั้งแตป2545-2555 สะทอนใหเห็นถึงชวงท่ีผาน
มาแนวโนมการใชปุยเคมีสูงข้ึน สงผลใหตนทุนการผลิตของเกษตรกรสูงข้ึน  

 

ภาพท่ี  4.8  ปริมาณและมูลคาการนําเขาปจจัยการผลิตยาง 
 
ประเด็นปญหาท่ี 7 ปญหาโรคยางพารา  
  ในปจจุบันพบโรครากขาวในพ้ืนท่ีปลูกยางในภาคใตรอยละ 94.5 โรครากน้ําตาล รอยละ 5.15  
และรากแดง รอยละ 0.35 (อารมณ โรจนสุจิตร และคณะ, 2554) และพบวาโรครากขาวทําใหผลผลิตยางลดลง 
รอยละ 10 (Nissapa, 2011) 

 ในชวงป 2551-2553 ภาคใตมี พ้ืนท่ีเสียหายจากโรครากขาวประมาณ  31,413 ไร หรือ                      
คิดความเสียหายตอพ้ืนท่ีปลูกรอยละ 0.57 คิดเปนมูลคาผลผลิตยางท่ีสูญเสีย  ประมาณ 848 ลานบาท (อารมณ 
โรจนสุจิตร และคณะ, 2554) ท้ังนี้หากไมมีการจัดการโรคในอีก 10 ป เม่ือถึงเวลาโคน คาดวาจะมีพ้ืนท่ีเปนโรค
มากข้ึนถึง 113,726 ไร คิดเปนมูลคาผลผลิตสะสม 10 ป ไมต่ํากวา 19,257 ลานบาท และมูลคาไมยางท่ีหายไป
อีกประมาณ 5,200 ลานบาท รวมมูลคาท่ีสูญหายมากถึง 24,500 ลานบาท (อารมณ โรจนสุจิตร และคณะ, 
2554) 
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ภาพท่ี  4.9  ปญหา วิธีแกปญหา และผลท่ีคาดวาจะไดรับในการพัฒนายางพาราไทย 
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รหัสเก็บขอมูล : RB11 
ความรูเกี่ยวกับยางพาราไทย 

 
ขอเสนอแนะสําหรับเกษตรกรในการทําสวนยางพาราใหร่ํารวย 
1. ตองพยายามลดตนทุนการผลิต  
  - จากขอมูลพบวาในโครงสรางตนทุนการผลิตยางมีสัดสวนคาแรงงานมากท่ีสุดถึงรอยละ                      
65 ในขณะคาปุยบํารุง  และคาวัสดุ อุปกรณมีเพียงรอยละ 15 และ 20 
 - ดังนั้นการลดตนทุนแรงงานจะทําใหตนทุนการผลิตของเกษตรกรลดลงโดยสงเสริมการใช
แรงงานในครัวเรือนและพัฒนาทักษะความสามารถในการปฏิบัติงานของแรงงานครัวเรือนใหมากข้ึน  
(จุมพล สุขเก้ือและคณะ,2552) 
 
2. แบบจําลองการผลิตยางพาราโดยใช โปรแกรม OLYMPE 
 

 
 
ภาพท่ี  4.10  โปรแกรม OLYMPE 
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 3. เนนเรื่องความหลากหลายทางชีวภาพใหมากข้ึน 
 - ในชวงยางยังไมใหผลผลิต (Unproductive period) ควรปลูกพืชแซมยางพารา เพ่ือเพ่ิม

รายไดครัวเรือน และปลูกพืชรวมในชวงอายุยางใหผลผลิตแลวเพ่ือเพ่ิมรายไดควบคูกับรายไดจากการทําสวน                   
ยางพารา 
     
ตารางท่ี  4.22  ผลผลิตและรายไดจากการปลูกพืชแซมและพืชรวมยางกรณีศึกษาในพ้ืนท่ีปลูกยางภาคใต   
                    และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ         

ชนิดพืชแซมและพืชรวมยางพาราชนิดพืชแซมและพืชรวมยางพารา 
ผลผลิตผลผลิต 

(ตัน(ตัน//เฮกแตร)เฮกแตร) 

รายไดรวมรายไดรวม 

((  บาทบาท//เฮกแตร)เฮกแตร) 

11.สับประรด.สับประรด 4455 227700,,000000   

22.กลวย.กลวย 55..55 3333,,000000   

33.พริก.พริก 1177..55 335500,,000000   

44.ถ่ัวฝกยาง.ถ่ัวฝกยาง 88..00 224400,,000000   

55.มันสําปะหลัง.มันสําปะหลัง 44..55 1188,,000000   

66.ฝรั่ง.ฝรั่ง 1155..99 119900,,880000   

77.ทุเรียน.ทุเรียน 44..77 111177,,550000   

88.สละ.สละ 77..11 228844,,000000   

99.เหมียง.เหมียง 22..99 111166,,000000   

1100 .มังคุด.มังคุด 33..55 7700,,000000   

1111 .ลองกอง.ลองกอง 33..00 7755,,000000   

ท่ีมา : บัญชา สมบูรณสุข ปราโมทย แกววงษศรี และ Josi Luxman, 2550  
 
4. ดําเนินชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง ไมฟุมเฟอย และไมตามกระแส  

4.1  จัดทําบัญชีครัวเรือนหรือพยายามจดและบันทึกคาใชจายของตนเองอยางสมํ่าเสมอ 
4.2  ลดการใชจายของท่ีไมจําเปนและฟุมเฟอย 
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4.3  พ่ึงพิงทรัพยากรเพ่ือการผลิตและการบริโภคในชุมชนและลดการพ่ึงพิงทรัพยากรภายนอก
ชุมชน 

4.4  เพ่ิมศักยภาพการใชแรงงานครัวเรือนท้ังคุณภาพและปริมาณเพ่ือลดตนทุนการผลิต 
4.5  พยายามพัฒนาคุณภาพผลผลิตของตนเองเพ่ือการตอรองราคา  

 
5. ลดตนทุนโดยการบริหารจัดการปจจัยการผลิต  
   ในเรื่องการใชปุยพบวา การใชปุยท่ีถูกตองและมีประสิทธิภาพจะเปนการชวยลดการสูญเสียปุย 
ชวยลดตนทุนการผลิตและใหผลตอบแทนคุมคา (สถาบันวิจัยยาง, 2549) ปจจัยท่ีควรพิจารณา 

5.1  ใสปุยอินทรียรวมกับปุยเคมี 
5.2  ใสปุยใหถูกสูตรและตามอัตราท่ีกําหนด ตามเนื้อดินและตามอายุยาง 
5.3  ใสปุยตามคาวิเคราะหดิน  

6. ไมควรใชระบบกรีดถี่สูงหรือหักโหมกรีดยางพารา  
  พบวาในปจจุบัน มากวารอยละ 50 ของเกษตรกรชาวสวนยางพาราท่ีเปดกรีดท้ังหมดใชระบบ
กรีดถ่ีสูงเกินกวา 2 วันกรีดสงผลใหผลผลิตลดลงและโอกาสเกิดโรคยางไดงาย โดยพบวาผลตางของผลผลิตเกิน
กวา 2 วันกรีดจะลดลงเม่ือเทียบกับผลตางของผลผลิตระหวางวันกรีดท่ีหนึ่งกับวันกรีดท่ีสอง  

7. ขับเคล่ือนดวยกระบวนการกลุม  
พบวาการมีสวนรวม ภาวะผูนํา แผนการดําเนินงานของกลุม กลไกการประสานงานเปนปจจัยทีมีอิทธิพลตอ
ความสําเร็จของการดําเนินงานกลุมมีคาเฉลี่ยความสําเร็จสูง  

 

รหัสเก็บขอมูล : RB09, RB11 
ปญหาและแนวทางการพัฒนายางพาราไทย 

1. สภาพปญหา 
 สินคาเกษตรมีลักษณะธรรมชาติพ้ืนฐานเหมือนกัน คือ มีฤดูกาลเก็บเก่ียว ผลผลิตจะมากหรือ
นอยข้ึนอยูกับสภาพภูมิอากาศ ปริมาณน้ําฝน รวมท้ังมีระยะเวลาในการผลิต และลักษณะการถือครองท่ีดินซ่ึง
สวนมากเปนเกษตรกรรายยอย ทําใหสินคาเกษตรมีลักษณะขอจํากัดพ้ืนฐานซ่ึงคลายกัน ไดแก 

 1) การวางแผนดานตลาดมีขอจํากัด เนื่องจากการผลิตสินคาเกษตรตองใชระยะเวลา ขณะท่ี 
ความตองการหรือสถานการณดานตลาดมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา และรวดเร็วกวา 

 2) ผลิตผลทางการเกษตรมีอํานาจตอรองดานราคาต่ํา ดวยสินคาเกษตรแตละชนิด มีชวงเวลาท่ี
ผลผลิตออกสูตลาดพรอมกัน และสวนใหญเก็บไวไดไมนาน เปนชองทางใหอํานาจตอรองดานราคาลดนอยลง 

 3) การวางแผนกําหนดพ้ืนท่ีโดยรวมของประเทศเพ่ือควบคุมปริมาณผลผลิตเปนไปไดยาก 
เนื่องจากลักษณะการถือครองท่ีดินของเกษตรกรซ่ึงสวนมากเปนสวนยางขนาดเล็กและมีอิสระในการใชประโยชน
จากการถือครองท่ีดินการพัฒนายางพาราท่ีผานมารัฐสงเสริมใหมีการขยายพ้ืนท่ีเพาะปลูกเพ่ือเพ่ิมผลผลิต
โดยรวม เพ่ือทําใหประเทศไทยเปนผูผลิตและสงออกยางธรรมชาติรายใหญของโลก แตอยางไรก็ตาม การทําสวน
ยางพาราและอุตสาหกรรมยางพาราตองประสบกับปญหาดานตางๆ ไดแก    
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 1.1 ปญหาดานการผลิต 
              การผลิตยางของเกษตรกรไมสอดคลองกับความตองการของตลาด การทําสวนยางพาราท่ี

ผานมารัฐสงเสริมใหเกษตรกรทําการผลิตเปนวัตถุดิบเพ่ือปอนใหกับโรงงานอุตสาหกรรมเทานั้น และยางท่ีผลิตได
สวนใหญเปนยางแผนดิบ ขณะท่ีการขยายตัวของอุตสาหกรรมยางแผนดิบลดลง  

 ประสิทธิภาพการผลิตของเกษตรกรสวนใหญอยูในระดับตํ่า รวมท้ังผลผลิตดอยคุณภาพ 
เนื่องจากชาวสวนยางพาราสวนใหญเปนเกษตรกรรายยอย ทําใหขาดการบริหารจัดการและอุปกรณ ท่ีมี
ประสิทธิภาพในการดําเนินการ สงผลใหผลผลิตยางมีคุณภาพต่ําและไมสมํ่าเสมอ 
 1.2 ปญหาดานตลาด 

               1.2.1  ตลาดภายในประเทศ 
      1) ตลาดทองถ่ินมีผูขายเปนเกษตรกรจํานวนมาก ขณะท่ีผูซ้ือคือ พอคาคนกลางมี
จํานวนนอยรายและมีหลายข้ันตอนสงผลใหราคาท่ีเกษตรกรขายไดต่ํากวาท่ีควรจะเปน 
   2) ตลาดกลางยางพาราของไทย ท่ีอําเภอหาดใหญเปนเพียงตลาดซ้ือขายยางแผน
ดิบโดยวิธีประมูลและหองคายางซ่ึงมีการซ้ือขายยางเฉพาะสมาชิกของและเจาของสวนยางรายใหญเทานั้น 
เนื่องจากมียางจํานวนมากและมีรถบรรทุกเปนของตนเอง ตลาดกลางยางพาราจึงไมครอบคลุมทุกพ้ืนท่ีและไม
เปนระบบท่ีเชื่อมโยงกับตลาดกลางในแตละจังหวัด  
   3) ขาดระบบขอมูลขาวสารท่ีเชื่อมโยงขอมูลระหวางตลาดกลาง ตลาดทองถ่ินและ
ตลาดประมูลทองถ่ิน ทําใหเกษตรไมไดรับขอมูลดานราคาและสถานการณซ้ือขาย จึงถูกเอาเปรียบจากพอคา                
คนกลาง 

  1.2.2  ตลาดตางประเทศ 
  1) เปนตลาดของผูซ้ือ เนื่องจากปจจุบันตลาดตางประเทศ การซ้ือขายสวนใหญ
รอยละ 80 เปนการซ้ือขายตรง โดยประเทศรับซ้ือมีเพียง 4 – 5 ประเทศ สงผลใหประเทศผูซ้ือมีบทบาทใน                     
การกําหนดราคายางไทย 
  2) การสงออกยางพาราไปตางประเทศ มียางพาราจํานวนหนึ่งสงออกผานทาเรือ
กรุงเทพฯ ทําใหเสียคาใชจายในการขนสงสูง 

  1.3 ปญหาดานอุตสาหกรรม 
          1) อุตสาหกรรมยางพาราของไทยเติบโตเฉพาะในรูปวัตถุดิบข้ันตนเพ่ือการสงออก 
เนื่องจากผลผลิตยางธรรมชาติท่ีผานมา เปนการผลิตเพ่ือการสงออกประมาณรอยละ 90 ท่ีเหลือรอยละ 10 ใช
ภายในประเทศ และผลผลิตสวนใหญประมาณรอยละ 70 เปนยางแผนรมควัน ขณะท่ีการใชยางแผนรมควันของ
โลกเริ่มอ่ิมตัวและลดลง 
 2) การพัฒนาอุตสาหกรรมยางพาราเนนการสนับสนุนอุตสาหกรรมขนาดใหญซ่ึงสวนมาก
เปนการลงทุนรวมระหวางประเทศ สวนทางกับการเจริญเติบโตของเกษตรกรและองคกรชาวสวนยาง ท่ีจะ
นําไปสูการพัฒนาในรูปอุตสาหกรรมชุมชน 
 3) เทคโนโลยีสวนใหญตองนําเขาจากตางประเทศทําใหตนทุนการผลิตสูงขณะท่ีงานวิจัย 
สงเสริมและพัฒนาของภาครัฐ ยังขาดการประสานใหไปในทิศทางเดียวกัน 
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2. แนวทางการพัฒนายางพาราไทย 
  การท่ีสินคาเกษตรมีขอจํากัดเปนลักษณะเฉพาะท่ีสําคัญคลายๆ กัน ทําใหการใชนโยบายของรัฐ

ท่ีผานมาเพ่ือชวยเหลือเกษตรกรหรือคนจนไมมีประสิทธิภาพเทาท่ีควร เพราะผลของนโยบายมักจะตกแกผูทํา
ธุรกิจทางการเกษตรและเกษตรกรผูมีฐานะดีกวา  

  ดังนั้น  การแกไขปญหาตองเนนกระบวนการพัฒนาท่ีกอใหเกิดความม่ันคงและพ่ึงตนเอง                  
ไดแกเกษตรกร ซ่ึงตองใชวิธีการท่ีถูกตองเหมาะสม  ในรูปแบบการเกษตรท่ีมีความหลากหลาย รวมถึงการให
ประชาชนและชุมชนมีบทบาทในดานการตลาดและอุตสาหกรรม ควบคูกับการดําเนินการของหนวยงานภาครัฐ
ในการสงเสริมและสนับสนุนเทคโนโลยีการผลิต การแปรรูป ปจจัยการผลิต ตลอดจนโครงสรางพ้ืนฐานท่ีสําคัญ  
และการจัดตั้งตลาดกลางสินคาเกษตรท่ีมีขอมูลเชื่อมโยงเปนระบบเครือขาย 

  มาตรการในการแกไขปญหายางพารา จึงตองพิจารณาถึงกลุมกิจกรรมหลักท่ีสําคัญ   คือ                 
กลุมผลิตหรือกลุมเกษตรกร และกลุมผูแปรรูปหรืออุตสาหกรรม โดยมีมาตรการท่ีสําคัญ ดังนี ้

  2.1 มาตรการดานการผลิต 
              2.1.1 สงเสริมใหชาวสวนยางรายยอยปรับเปล่ียนสวนยางพารา ท่ีพ่ึงพาพืชเศรษฐกิจ

ชนิดเดียวไปสูระบบการเกษตรกรรมท่ีหลากหลายทางชีวภาพและพันธุกรรมพืชในรูปแบบท่ีเกื้อหนุนซ่ึงกัน
และกัน กอใหเกิดความอุดมสมบูรณโดยธรรมชาติ ซ่ึงจะลดตนทุนในดานการบํารุงรักษา ลดความเสี่ยงจาก
ผลผลิตชนิดเดียว แตกลับเพ่ิมพูนอาหารเพ่ือการบริโภคในครัวเรือนและทองถ่ินท่ีเนนความสมบูรณในตัวเองโดย
ใชทรัพยากรท่ีมีอยูอยางจํากัดใหมีประสิทธิภาพและยั่งยืน โดยมีรูปแบบตางๆ ไดแก   

  1) ระบบเกษตรผสมผสาน เปนรูปแบบของการทําการเกษตร ซ่ึงมีหลายๆ 
กิจกรรมในพ้ืนท่ีเดียวกัน แตละกิจกรรมมีความสัมพันธเชื่อมโยงกันในลักษณะเก้ือกูลซ่ึงกันและกันอยางเปน
ระบบ โดยไมเกิดผลเสียตอสภาพแวดลอม ซ่ึงอาจจะเปนการผสมผสานระหวางพืชกับพืช พืชกับสัตว หรือสัตว
กับสัตว เกษตรกรจะตองอาศัยความรูความเขาใจและการวางแผนท่ีดี จึงประสบความสําเร็จ 

  2) ระบบการปลูกพืชตางระดับ  เปนรูปแบบการปลูกพืชท่ีเลียนแบบความ
หลากหลายของพืชพรรณในปา มีการปลูกพืชรวมกันอยางผสมผสานกลมกลืนตามระดับความสูงของเรือนยอด 
ซ่ึงสัมพันธกับความตองการความเขมของแสงท่ีแตกตางกันในพืชแตละชนิด นอกจากนั้นการปลูกพืชตางระดับ 
ยังพิจารณาถึงระดับความลึกของรากพืชแตละชนิดท่ีนํามาปลูกรวมกัน สามารถดึงเอาธาตุอาหารและความชื้น
ของดินในความลึกของดินท่ีระดับตาง ๆ มาใชประโยชนในระบบการปลูกพืชอยางมีประสิทธิภาพ  

  2.1.2 สงเสริมใหชาวสวนยางขนาดกลางและขนาดใหญการปลูกพืชรวมยางและ
ยางพาราเชิงเดี่ยว  เปนการปรับแบงพ้ืนท่ีเพ่ือการปลูกยางพารา ไมผล พืชผักท่ีเปนอาหารและสมุนไพร โดย
จัดแบงเปนเขตตางๆ ไดแก เขตพ้ืนท่ีปลูกยางพารารวมกับไมผล ไมใชสอยและพืชผักสมุนไพร และเขตท่ีมี
ยางพาราอยางเดียว เพ่ือคงไวซ่ึงผลผลิตและไมยางพารา  

 พืชรวมยางท่ีมีความเปนไปไดในภาคใตมี 5 ประเภท ไดแก 
1) ไมผล มี สะตอ จําปาดะ ละไม ลองกอง ระกํา หมาก มังคุด ลางสาด สละและนุน 
2) ไมใชสอย มี เทียม (สะเดาชาง) ทัง ไมไผ ยาง ยูง หลุมพอ พะยอมตะเคียน 
3) ผักพ้ืนบาน มี เหมียงหรือผักเหรียง ผักวาน มันปู ผักภูมิ เปราะ พาโหมเนียง 
4) สมุนไพร มี กระวาน ดีปลี ขา พริกไทย ขม้ินฤาษี สมุนไพรยืนตนทุกชนิด 
5) ไมดอกไมประดับ มีกาหลาหรือดาหลา หนาวัว ขิงแดง กลวยไม เฟรน 

หมอขาวหมอแกงลิง 



81 
 

  2.1.3  ถายทอดเทคโนโลยีและสนับสนุนปจจัยการผลิต  เปนการพัฒนาเฉพาะดาน
ยางพารา  โดยดําเนินการคนควาวิจัยเพ่ือใหไดมาซ่ึงพันธุท่ีดี เทคโนโลยีท่ีเหมาะสมท้ังทางดานการเพาะปลูกและ
วิธีการเก็บเก่ียว เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตและคุณภาพของผลผลิต และการปรับเปลี่ยนบทบาทสํานักงาน
สงเคราะหการทําสวนยาง เปนการสงเสริมสนับสนุนการทําเกษตรแบบผสมผสาน รวมท้ังมีการจัดเตรียมพันธุพืช
และพันธุสัตว ท่ีเปนปจจัยการผลิตท่ีสําคัญเบื้องตนแกเกษตรกร 

  2.1.4  สนับสนุนใหชาวสวนยาง  และองคกรชาวสวนยางรวมกลุม และสรางเครือขาย
พลังความคิด เพ่ือกําหนดบทบาทในการบริหารจัดการ ในกิจกรรมการผลิตท่ีสําคัญ อาทิ การปรับพ้ืนท่ีเพ่ือ                  
การผลิต รูปแบบการผลิต และการถายทอดเทคโนโลยีในการผลิตเพ่ือชวยเหลือซ่ึงกันและกัน 

 2.2  มาตรการดานตลาด 
               2.2.1 พัฒนาตลาดกลางยางพาราเพ่ือการสงออก  จัดต้ังและพัฒนาตลาดกลางในแหลง

ท่ีสําคัญใหท่ัวถึง เพ่ือเปนตัวกลางในการซ้ือขายในปจจุบันและการซ้ือขายลวงหนา มีกฎระเบียบควบคุมการซ้ือ
ขาย ปองกันการผูกขาดตัดตอน อาทิ การเปดกวางใหเกษตรกรขายผลผลิตซ่ึงเปนการประมูลโดยตรงกับผูรับซ้ือ 
ขณะท่ีตลาดกลางใหบริการดานสถานท่ีและสิ่งอํานวยความสะดวกอ่ืนๆ  

 2.2.2 การพัฒนาระบบขอมูลขาวสาร ตลาดกลางนอกจากจะมีหนาท่ีเปนตัวกลางในการ
ซ้ือขายแลว ยังทําหนาท่ีบริการขอมูลดานตาง ๆ แกลูกคา อาทิ ขอมูลดานราคา และขอมูลสถานการณซ้ือขายท่ี
ถูกตองและทันสมัย ซ่ึงเปนระบบขอมูลท่ีมีความเชื่อมโยงระหวางตลาดกลางและตลาดทองถ่ิน 

 2.2.3 พัฒนาตลาดทองถิ่น  มีการขยายตลาดทองถ่ินใหครอบคลุมทุกพ้ืนท่ี มีระบบการ
เชื่อมโยงขอมูลขาวสารกับตลาดกลาง และมีกฎระเบียบควบคุมการซ้ือขายท่ีเปดกวางเปนธรรมท้ังผูซ้ือและผูขาย 

  2.3 มาตรการดานอุตสาหกรรม 
  2.3.1 สนับสนุนใหอุตสาหกรรมยางพาราเปนของชุมชน   กระบวนการเริ่มตนดวย                 

การใหชาวสวนยาง และองคกรชาวสวนยางรวมกลุม และสรางเครือขายเพ่ือดําเนินการในดานการผลิต แปรรูป 
และการตลาด ซ่ึงจะเปนการรักษาผลประโยชนจากมูลคาเพ่ิมของผลผลิตใหตกอยูกับเกษตรกร 

 2.3.2 ภาครัฐใหการสนับสนุนดานเทคโนโลยีการแปรรูป ท้ังผลิตภัณฑจากน้ํายางและ
ไมยางพารา พัฒนาผลิตภัณฑใหมีรูปแบบและคุณภาพตรงกับความตองการท้ังตลาดภายในและตางประเทศ                  
ลดการนําเขาผลิตภัณฑยางพาราจากตางประเทศ และสงเสริมการสงออก รวมท้ังการใหมูลขาวสารชองทาง
การตลาด การลงทุน และการติดตอเพ่ือเรงหาตลาดใหมในตางประเทศ 
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รหัสเก็บขอมูล : RB11 

สารสนเทศความรูเกี่ยวกับการผลิต การตลาดของอุตสาหกรรมยางพาราปลายน้ํา 

อุตสาหกรรมการแปรรูปยางเพ่ือผลิตเปนวัตถุดิบของอุตสาหกรรม  
แยกไดเปน 2 ประเภทหลัก คือ การผลิตน้ํายางขน และการผลิตยางแหง 

 

 

 

 

 

 

 

 
ภาพท่ี  4.11  อุตสาหกรรมการแปรรูปยางเพ่ือผลิตเปนวัตถุดิบของอุตสาหกรรม  

 ผลผลิตยางพาราจะถูกนําไปแปรรูปเปนผลิตภัณฑข้ันพ้ืนฐานหลักๆ ท่ีสําคัญ ไดแก น้ํายางขน 
ยางแผนรมควัน ยางแทง และยางอ่ืนๆ กอนสงออกไปยังตลาดตางประเทศ หรือสงตอไปใชในอุตสาหกรรมตางๆ 
ท่ีเก่ียวของภายในประเทศ 

 น้ํายางสดท่ีกรีดไดจากสวนยาง สามารถนําไปแปรรูปไดหลากชนิดท้ังในรูปน้ํายางขนและยาง
แหง ซ่ึงไดแก ยางแทง ยางแผนดิบ ยางแผนรมควัน ยางกอนถวย ยางเครพ เปนตน 

 น้ํายางขน วิธีทําน้ํายาง นําน้ํายางสด (Latex) ท่ีไดจากการกรีดตนยางออกมาใหมๆ จะอยูใน
สภาพท่ีเรียกวา Colloids ซ่ึงประกอบดวยสวนท่ีเปนน้ําอยูประมาณ 60 % สวนท่ีเปนของแข็งแตไมใชยาง เชน 
โปรตีน ไขมัน คารโบไฮเดรต  มีอยูประมาณ 5% มีท้ังท่ีอยูในรูปสารละลายและสารแขวนลอย สวนท่ีเหลือจะ
เปนสวนท่ีเปนยาง (Rubber Hydrocarbon) ในลักษณะของอนุภาคแขวนลอยอยูในสวนท่ีเปนของเหลว แตละ
อนุภาคจะมีประจุไฟฟาลบซ่ึงผลักกันใหอนุภาคเคลื่อนท่ีอยูตลอดเวลา และไมจับตัวกันเปนกอน เพ่ือใหคงสภาพ
น้ํายางไวจะมีการเติมสารละลายแอมโมเนียเชน แอมโมเนียมไฮดรอกไซด (NH4OH) ลงไป เพ่ือใหประจุลบของ 
OH ไปคลุ มอนุ ภาคยางคอยป องกั นประจุ บวกภายนอกไม ให รวมกั บอนุ ภาคยางจนเป นกลางและ 
จับเปนกอน จากนั้นจึงแยกเอาสวนท่ีไมใชยางซ่ึงมีท้ังสวนท่ีเปนน้ําและสวนท่ีเปนของแข็งอ่ืนออกจากสวนท่ีเปน
ยางโดยใชการเขาเครื่องปน สวนท่ีเหลือจะเปนน้ํายางขนท่ีสามารถสงจําหนายไดตอไป 
 สวนยางแหง ซ่ึงมีการแปรรูปหลายรูปแบบ ตองทําใหอนุภาคยางจับตัวเปนกอน วิธีการคือใส
สารละลายกรดฟอรมิกหรือกรดมด เพ่ือใหประจุบวกท่ีเกิดข้ึนไปทําใหประจุไฟฟาของอนุภาคยางเปนกลางจับตัว
เปนกอนไดนั่นเอง กรดฟอรมิกมีสูตรโมเลกุล CH2O2 ในธรรมชาติพบในพวกมดและผึ้งซ่ึงใชปองกันตัวจากศัตรู 
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  การทํายางแทง จากสารานุกรมไทยสําหรับเยาวชน ใหเหตุผลในการผลิตยางแทงไววาเพ่ือ
ความสะดวกในการขนสงและพรอมใชในการผลิตสินคาของโรงงานอุตสาหกรรมแบบเดียวกับยางเทียม 

  การผลิตยางแทงทําไดงายและเร็วกวาการทํายางแผนรมควันหรือยางเครพมาก หลักการคือ 
แทนท่ีจะทําเปนยางแผนใหญๆ จะใชวิธียอยยางใหเปนชิ้นเล็กๆ เสียกอน นําไปอบดวยความรอน 100 - 110 
องศาเซลเซียสใหยางแหง แลวจึงอัดเปนแทง ใชเวลาเพียง 4 - 5 ชั่วโมงก็เสร็จ ตามกรรมวิธีเปนข้ันๆ ตอไปนี ้

  เม่ือไดน้ํายางสดมาจากสวนยาง จะกรองใหสะอาด แลวเติมน้ํากรดฟอรมิกเพ่ือใหยางแข็งตัว 
ยางจะแข็งตัวภายในเวลา 2-3 ชั่วโมง เม่ือยางแข็งแลวจึงนําเขาเครื่องยอย เพ่ือฉีกหรือตัดยางออกเปนชิ้นเล็กๆ 
แบนๆ  ขนาดประมาณปลายนิ้วกอย ยางท่ีถูกยอยเปนชิ้นเล็กๆ แลวนี้ จะถูกลางทําความสะอาด แลวใสลงใน
กระบะโลหะ เพ่ือนําเขาอบความรอนในเตาอบ ซ่ึงใหความ รอนระหวาง 100 - 110 องศาเซลเซียส เปนเวลา 
3½ - 4 ½ ชั่วโมง เม่ือยางสุกจะเห็นเนื้อยางใสและมีสีน้ําตาลออนๆ จากนั้นจึงปลอยใหยางเย็นลงเหลือประมาณ 
50 -60 องศาเซลเซียส จึงนํามาชั่งแลวนําเขาอัดเปนแทงดวยเครื่องอัด แลวจึงหอดวยถุงพลาสติกบรรจุในลังไม
โปรง เพ่ือสงไปจําหนายตอไป 

  การทํายางแผน การแปรรูปยางเพ่ือสงจําหนายท่ีนิยมกันมากคือ การทําเปนยางแผน การผลิต
ยางแผนคุณภาพดีนั้น มีหลักการงายๆ คือ ทํายางใหสะอาดรีดแผนยางใหบางในการผลิตตองเติมน้ําและน้ํากรด
ใหถูกสวน ทุกข้ันตอนการผลิตตองมีการควบคุมความสะอาด การเก็บรวบรวมน้ํายาง ถวยยาง และถังเก็บน้ํายาง
ตองสะอาดไมมีข้ียางหรือเศษไมปนจะทําใหยางสกปรก จับตัวเปนกอนเร็ว กรองน้ํายางไดยาก เครื่องมือทํายาง
แผนทุกชนิดตองทําความสะอาดกอนและหลังการใชงานน้ํายางสดจะถูกนํามากรองดวยตระแกรงลวดเบอร               
40 และ 60 เพ่ือเอาสิ่งสกปรกออก นําน้ํายางท่ีกรองเรียบรอยแลวใสภาชนะสะอาด เติมน้ําสะอาดโดยอัตรา
สวนผสมระหวางน้ํายางกับน้ําเปน 3 : 2  กวนให เขากัน เตรียมกรดฟอรมิก ความเขมขน 90% โดยใช 
กรดฟอรมิก 2 ชอนแกงใสลงในน้ําสะอาด 3กระปองนมท่ีอยูในภาชนะกระเบื้องเคลือบหรือพลาสติก แลวกวนให
เขากัน ตวงน้ํากรดท่ีผสมแลวในอัตรา 1 กระปองนม ใสในน้ํายางท่ีผสมน้ําแลว 5 ลิตร ใชใบพายกวนใหเขากัน 
(กรดฟอรมิกชนิดความเขมขน 90 % 1 ลิตร ทําแผนยางไดประมาณ 90-100 แผน) ขณะกวนน้ํายางจะมีฟอง
เกิดข้ึน ใชใบพายกวาดรวบรวมใสภาชนะเพ่ือขายเปนเศษยาง ถาไมกวาดฟองน้ํายางออก เม่ือนํายางแผนไป
รมควันจะทําใหเห็นเปนรอยจุดฟองอากาศในแผนยาง ทําใหยางท่ีไดคุณภาพต่ํากวาท่ีควรจะเปน  เม่ือเติมกรด
ฟอรมิกแลว ตั้งท้ิงไวประมาณ 30-45 นาที ยางจะจับตัวเปนกอน เม่ือยางจับตัวแลวจึงนําแผนยางไปนวดดวยมือ
หรือไมกลม นวดยางใหหนาประมาณ 1 เซนติเมตร แลวนําเขาเครื่องรีดเรียบ 3 – 4 เท่ียวจนแผนยางบาง
ประมาณ 3-4 มิลลิเมตรจากนั้นนําแผนยางเขาเครื่องรีดดอก ลางทําความสะอาดอีกครั้งแลวนําไปผึ่งในท่ีรมกอน
นําไปรมควัน เพ่ือชวยใหแผนยางแหงเร็วข้ึน ขาวสวนยางอาจใชการผึ่งหรือตากจนยางแหงก็ไดแตคุณภาพของ
ยางจะต่ําลง  

  ยางเครพและยางกอนถวย ยางท่ีแปรรูปเพ่ือจําหนายชนิดหนึ่งซ่ึงเราเคยไดยินชื่อคือ ยางเครพ
(Crepe Rubber) สํานักงานกองทุนสงเคราะหการทําสวนยางไดใหความรูไว สรุปไดวา ยางเครพเปนยางท่ีได
จากการนําเศษยางไปรีดดวยเครื่องรีดยางสองลูกกลิ้ง เรียกวาเครื่องเครพ  มีการใชน้ําในการทําความสะอาดใน
ระหวางรีด เพ่ือนําสิ่งสกปรกออกจากยาง  เนื่องจากยางท่ีใชโดยมากเปนยางท่ีมีมูลคาตํ่า มีสิ่งสกปรกเจือปน
คอนขางมาก เชน เศษยางกนถวย เศษยางท่ีติดบนเปลือกไมหรือติดบนดิน และเศษยางท่ีไดจากการผลิตยางแผน
รมควัน เปนตน หลังจากรีดในเครื่องเครพแลวจะนํายางไปผึ่งแหง หรืออบแหงดวยลมรอน ยางเครพท่ีไดจะมีสี
คอนขางเขมสวนยางเครพขาวเปนยางเครพท่ีไดมาจากน้ํ ายาง ท่ี มีการกําจัดสารเกิดสี ในน้ํ ายาง คือ  
สารเบตา แคโรทีน ซ่ึงมีสีเหลืองออน โดยใชการฟอกสียางใหมีสีขาวดวยสารเคมี เชน xylyl mercaptane 
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(0.05 %) หรือ totyl mercaptan (0.05 %) และ sodium bisulfide (0.5-0.75 %) กอนการทําใหยางจับตัว
กันเปนกอนดวยกรดฟอรมิก ยางเครพขาวเปนยางท่ีมีคุณภาพและราคาคอนขางสูง 

  ยางแปรรูปอีกชนิดหนึ่งท่ีเกษตรกรทําไดเองโดยไมตองใชเครื่องมือใด ๆ ชวยคือ ยางกอนหรือ
ยางกอนถวย โดยยางกอนถวยท่ีมีคุณภาพจะตองมีลักษณะเปนรูปถวย สะอาด สีสวย ไมมีสิ่งปะปนและไมมีกลิ่น
เหม็น มีน้ําหนักประมาณ 80-500 กรัม 

     การผลิตยางกอนถวย เริ่มจากเช็ดถวยยางใหสะอาดกอนรองน้ํายาง กรีดยางตามปกติจนครบ
ท้ังแปลง เม่ือน้ํายางหยุดไหลจึงหยอดน้ํากรดฟอรมิคเจือจาง 10% ประมาณ 12-15 มิลลิลิตร  คนใหเขากับ
ปลอยใหน้ํายางจับตัวเปนกอนถวยจากนั้นจึงมาเก็บในวันกรีดถัดไป 
ท่ีมา: http://fieldtrip.ipst.ac.th 

รหัสเก็บขอมูล : RB14 
กฎ ระเบียบของข้ันตอนการสงออกผลิตภัณฑยางพาราของไทย 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผูส่้งออก 

ขออนุญาตเป็นผูค้า้ยาง หรือแบบยาง 4 

(ฝ่ายควบคุมยาง สถาบนัวจิยัยาง) 

ขออนุญาตมียางไวใ้นครอบครอง หรือแบบยาง 16 

(ฝ่ายควบคุมยาง สถาบนัวจิยัยาง) 

ขออนุญาตเป็นผูส่้งยางออกนอกราชอาณาเขต หรือแบบยาง 10 

(ฝ่ายควบคุมยาง สถาบนัวจิยัยาง) 

ขอใบผา่นด่านศุลกากรในการส่งออกยางออกนอกราชอาณาจกัร หรือแบบยาง 12 

(ฝ่ายควบคุมยาง สถาบนัวจิยัยาง) 

ชาํระเงินสงเคราะห์กองทุนสงเคราะห์การทาํสวนยาง 

(ฝ่ายการเงิน สาํนกังานกองทุนสงเคราะห์การทาํสวนยาง) 

พิธีการศุลกากร 

- ระบบ Manual 

- ระบบ EDI 

(กรมศุลกากร) 

 

ส่งออก 

ภาพท่ี 4.12  กฎ ระเบียบของขั้นตอนการสงออกยางพาราของไทย 
ท่ีมา : กรมสงเสริมการคาระหวางประเทศ กระทรวงพาณชิย 
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รหัสเก็บขอมูล : RB14 
กฎหมายและระเบียบและข้ันตอนการสงออกยางพารา 

 
ตารางท่ี  4.23  กฎหมายและระเบียบและข้ันตอนการสงออกยางพารา 
 

สินคา/พิกัด 
กฎหมายและ

ระเบียบท่ีควบคุม 
ช้ันตอนการ

สงออก 
เอกสารท่ีใช
ประกอบ 

หนวยงานท่ีติดตอ 

ยางพารา 
1.ยางแผน 
-ยางแผนรมควัน  
ชั้น 1 
               
4001210107 
-ยางแผนรมควัน  
ชั้น 2 
               
4001210208              
-ยางแผนรมควัน  
ชั้น 3 
               
4001210309      
-ยางแผนรมควัน  
ชั้น 4 
               
4001210404              
-ยางแผนรมควัน  
ชั้น 5 
               
4001210500             
-ยางแผนผึ่งแหง 
               
4001292208              
-ยางแผนไมรมควัน  
               
4001292404        

1.กฎกระทรวงฉบับท่ี 
9  
(พ.ศ. 2511)                    
ออกตามความใน
พระราชบัญญัติ
ควบคุมยาง  
พ.ศ.2481 

1. ขออนุญาตเปน
ผูคายาง 
(แบบยาง 4) 

1. คําขอรับ
ใบอนุญาตคายาง 
(แบบยาง 3) 

-ฝายควบคุมยาง 
สถาบันวิจัยยาง 
โทรศัพท :                   
0-2579-1576 
: 0-2579-4184 
โทรสาร   :  
0-2561-4744 

2. กฎกระทรวงฉบับท่ี 
9  
(พ.ศ. 2511)           
ออกตามความใน
พระราชบัญญัติ
ควบคุมยาง  
พ.ศ.2481 

2. ขออนุญาตมียาง
ไวในครอบครอง  
(แบบยาง 16) 
(ตั้งแต 1,200 
กิโลกรัมข้ึนไป) 

2. คําขอรับ
ใบอนุญาตมียางไว
ในครอบครอง 
(แบบยาง 15) 

-ฝายควบคุมยาง 
สถาบันวิจัยยาง 
โทรศัพท :  
0-2579-1576 
: 0-2579-4184 
โทรสาร   :  
0-2561-4744 

3. กฎกระทรวงฉบับท่ี 
9  
(พ.ศ. 2511)                              
ออกตามความใน
พระราชบัญญัติ
ควบคุมยาง  
พ.ศ.2481 

3. ขออนุญาตเปนผู
สงยางออกนอก
ราชอาณาเขต 
(แบบยาง 10) 
 

3. คําขอรับ
ใบอนุญาตใหเปนผู
สงยางออกนอก
ราชอาณาเขต 
(แบบยาง 9) 

-ฝายควบคุมยาง 
สถาบันวิจัยยาง 
โทรศัพท :  
0-2579-1576 
: 0-2579-4184 
โทรสาร   :  
0-2561-4744 
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สินคา/พิกัด 
กฎหมายและ

ระเบียบท่ีควบคุม 
ช้ันตอนการสงออก เอกสารท่ีใชประกอบ 

หนวยงานท่ี
ติดตอ 

 4. . กฎกระทรวงฉบับ
ท่ี 9  
(พ.ศ. 2511)                    
ออกตามความใน
พระราชบัญญัติ
ควบคุมยาง  
พ.ศ.2481 

4. ขอใบผานดาน
ศุลกากรในการสง
ยางออกนอกราช
อาณาเขต  
(แบบยาง 12) 

4. คําขอรับใบผาน
ดานศุลกากร 
เพ่ือสงยางออกนอก
ราชอาณาเขต    
(แบบยาง 11) 

 

2. ยางแทง 
4001292107          
3. น้ํายางขน 
4001100104          
               
4001100901    
4. ยางเครฟและอ่ืนๆ 
-ยางธรรมชาติท่ี
กําหนดไวในทาง
เทคนิค 
               
4001220007    
-ในลักษณะข้ันปฐม 
 
4001291004   
-ยางเครฟ 
4001292309          
-อ่ืนๆ 
 
4001292904          
-ยาลาคากัตตาเปอร 
เปอรซากลายูลซิเคิล 
ในลักษณะข้ันปฐม 
 
4001301003 
-ยาลาคากัตตาเปอร 
ชาเปนแผนบางหรือ
เปนแถบ 
4001302004 

5. ประกาศกระทรวง
เกษตรและสหกรณ 
เรื่อง กําหนดอัตรา
เงินสงเคราะหเพ่ือ
สมทบกองทุน
สงเคราะหการทําสวน
ยางตาม
พระราชบัญญัติ
กองทุนสงเคราะหการ
ทําสวนยาง 
(ฉบับท่ี 4) พ.ศ. 2530 
6. พระราชบัญญัติ
ศุลกากร 
พ.ศ. 2469 และฉบับ
แกไขเพ่ิมเติมอีก 16 
ฉบับ 

5. ชําระเงิน
สงเคราะหเขา
กองทุนสงเคราะห
การทําสวนยาง 
6. พิธีการศุลกากร 

5. คําขอชําระเงิน
สงเคราะห กองทุน
สงเคราะหการทํา
สวนยาง (ก.ส.ย. 1) 
6.1ใบผานศุลกากรใน
การสงยางออก (แบบ
ยาง 12) 
6.2 ใบเสร็จรับเงิน
สงเคราะหสํานักงาน
กองทุนสงเคราะห
การทําสวนยาง 
6.3 บัญชีราคาสินคา 
(Involve) 
6.4 ใบขนสงสินคาขา
ออก (กศก. 101) 
6.5 บัญชี
รายละเอียดการ
บรรจุหีบหอ 
(Packing List) 
6.6 แบบธุรกิจ
ตางประเทศ (แบบ 
ธ.ค. 1) สําหรับของ
สงออกท่ีมีมูลคา
มากกวา 500,000 
บาท 
6.7 คํารองขอทําการ
ตรวจสินคา 
และบรรจุเขาตูคอน
เทนเนอร 
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สินคา/พิกัด 
กฎหมายและ

ระเบียบท่ีควบคุม 
ช้ันตอนการสงออก 

เอกสารท่ีใช
ประกอบ 

หนวยงานท่ีติดตอ 

อัตราภาษี 
ยกเวนอากรขาออก 
ขอบเขตการควบคุม 
ยางแผนทุกชนิด 
สิทธิพิเศษทางภาษี 

    

สามารถขอสิทธิ
พิเศษทางภาษี
ศุลกากรได หาก
สงออกไปยังกลุม
ประเทศท่ีพัฒนา
แลว เชน ประเทศ
แคนาดา เปนตน 
ท้ังนี้สามารถ
ตรวจสอบการไดรับ
สิทธิพิเศษทางภาษี
ศุลกากร ไดท่ี 
กรมการคา
ตางประเทศ 

กฎระเบียบท่ัวไปท่ีเก่ียวของ 
1.พระราชบัญญัติควบคุมยาง พ.ศ. 2542 
2. กฎกระทรวงฉบับท่ี 10 (พ.ศ. 2518 ) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมยาง 
พ.ศ. 2481 
3. กฎกระทรวงฉบับท่ี 11 (พ.ศ. 2527 ) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมยาง 
พ.ศ. 2481 
4. กฎกระทรวงฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2536 ) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมยาง 
พ.ศ. 2481 
5. กฎกระทรวง ออกตามความในพระราชบัญญัติกองทุนสงเคราะหการทําสวนยาง พ.ศ. 
2503 
6. ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ เรื่อง กําหนดหลักเกณฑ วิธีการและเง่ือนไข ท่ีผู
สงยางออกนอกราชอาณาจักรตองเสียเงินสงเคราะห เพ่ือสมทบองทุนสงเคราะหการทํา
สวนยาง พ.ศ.2503 ซ่ึงแกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติกองทุนสงเคราะหการทําสวนยาง 
(ฉบับท่ี 4) พ.ศ. 2530 
7. ประกาศสํานักงานกองทุนสงเคราะหการทําสวนยาง เรื่อง กําหนดทองท่ีท่ีผูสงยางออก
นอกราชอาณาจักร ยื่นคําขอชําระเงินสงเคราะห 
เพ่ือสมทบกองทุนสงเคราะหการทําสวนยางตามพระราชบัญญัติกองทุนสงเคราะหการทํา
สวนยาง พ.ศ.2503 ซ่ึงแกไขเพ่ิมเติม โดยพระราชบัญญัติกองทุนสงเคราะหการทําสวน
ยาง 
(ฉบับท่ี 4) พ.ศ. 2530 
8. ประกาศสํานักงานกองทุนสงเคราะหการทําสวนยาง เรื่อง เจาพนักงานสงเคราะหผูมี
หนาท่ีรับชําระเงินสงเคราะหตามพระราชบัญญัติกองทุนสงเคราะหการทําสวนยาง พ.ศ. 
2503  
ซ่ึงแกไขเพ่ิมเติม โดยพระราชบัญญัติกองทุนสงเคราะหการทําสวนยาง(ฉบับท่ี 4) พ.ศ. 
2530 
9. ขอบังคับสํานักงานกองทุนสงเคราะหการทําสวนยาง วาดวยวิธีการชําระเงินสงเคราะห
จากผูสงยางออกนอกราชอาณาจักร พ.ศ.2531 
กําหนดอัตราเงินสงเคราะหท่ีผูสงยางออกนอกราชอาณาจักรตองเสียเพ่ือสมทบกองทุน
สงเคราะหการทําสวนยาง ตามพระราชบัญญัติกองทุน สงเคราะหการทําสวนยาง พ.ศ. 
2503 

 
ท่ีมา : กรมสงเสริมการสงออก , 2557 
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ตารางท่ี  4.24  สรุปข้ันตอนการสงออกยางพาราไทยโดยละเอียด 
ข้ันตอนการ

สงออก 
หลักฐาน/เอกสารประกอบ หนวยงานท่ีติดตอ คาใชจาย 

ระยะเวลา
ดําเนินงาน 

1. ขออนุญาต
เปนผูคายาง
(แบบยาง 4) 

1. คําขอรับใบอนุญาตคายาง 
(แบบยาง 3) 

- หนวยงานประจํา
ทองท่ี หรือฝายควบคุม
ยาง สถาบันวิจัยยาง 
- ฝายควบคุมยาง     
โทรศัพท :  
0-2579-1576 
: 0-2579-4184 
โทรสาร    
: 0-2561-4744 

- ใบอนุญาตคายาง 
ฉบับละ 25 บาท 

1 วัน 

2. ขออนุญาตมี
ยางไวใน
ครอบครอง 
(แบบยาง 16) 
(ตั้งแต 1,200 
กิโลกรัมข้ึนไป) 

2. คําขอรับใบอนุญาตมียางไว
ในครอบครอง 
(แบบยาง 16) 

- ฝายควบคุมยาง     
โทรศัพท :  
0-2579-1576 
 : 0-2579-4184 
โทรสาร    
: 0-2561-4744 

- คาธรรมเนียม
ใบอนุญาต 
มียางไวใน
ครอบครอง 100 
บาท 

1 วัน 

3. ขออนุญาต
เปนผูสงยางออก
นอกราชอาณา
เขต  
(แบบยาง 10) 

1. คําขอรับใบอนุญาตใหเปนผู
สงยางออกนอกราชอาณาเขต 
(แบบยาง 9) 
2. หนังสือบริคณหของบริษัท 
(ยกเวนหางหุนสวนจํากัด) 
3. รายงานการประชุมของ
คณะกรรมการแตงตั้งผูจัดการ 
4. ใบสําคัญแสดงการจด
ทะเบียน บริษัทจํากัด 
หรือหางหุนสวนจํากัด 
5. ใบทะเบียนพาณิชยหรือ
ทะเบียนการคา 
6. หนังสือรับรองของหอ
ทะเบียนหุนสวนกลาง 
7. หนังสือมอบอํานาจ (กรณีท่ี
กรรมการสองคนลงลายมือชื่อ
รวมกัน) 
8. ทุนจดทะเบียนตองไมต่ํา
กวา 2 ลาน 

- เจาพนักงานประจํา
ทองท่ี ท่ีออก
ใบอนุญาตคายาง 
- - ฝายควบคุมยาง     
โทรศัพท :  
0-2579-1576 
: 0-2579-4184 
โทรสาร   
 : 0-2561-4744 

- คาธรรมเนียม
ใบอนุญาต 
สงยางออกนอก
ราชอาณาเขต 100 
บาท 

1 วัน 
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ข้ันตอนการ
สงออก 

หลักฐาน/เอกสารประกอบ หนวยงานท่ีติดตอ คาใชจาย 
ระยะเวลา
ดําเนินงาน 

 9. รูปถายขนาด 1 นิ้ว 2 รูป 
(รูปถายของผูจัดการ) 

   

4. ขอใบผาน
ดานศุลกากรใน
การสงยางออก
นอกราชอาณา
เขต  
(แบบยาง 12) 

1. คําขอรับใบผานดานศุลกากร 
เพ่ือสงยางออกนอกราชอาณา
เขต (แบบยาง 11) 
2. บัญชีราคาสินคา (Invoice) 
3. หนังสือรับรองคุณภาพยาง 
4. ใบรับเงินสงเคราะหของ 
สกย. 
5. สัญญาซ้ือขาย 
6. สําเนาธุรกิจตางประเทศ 
(ธ.ต.1) 

- เจาพนักงานทองท่ี
ประจําดานศุลกากร 

- ใบผานดาน
ศุลกากร ตาม
แบบยาง 12 
คํานวณตาม
จํานวน 

1 วัน 

 
ท่ีมา : กรมสงเสริมการสงออก , 2557 
 

รหัสเก็บขอมูล : RB13 
การเตรียมความพรอมของธุรกิจยางพาราไทย...กาวสู AEC 

 
        ปจจัยท่ีผูประกอบการควรคํานึงถึงอีกประเด็นท่ีสําคัญคือ การเตรียมความพรอมในการกาวสู
การรวมกลุมประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community: AEC) ซ่ึงจะเปนการยกเลิกกําแพง
ภาษีและลดอุปสรรคทางการคายางพารา โดยในภาพรวมจะกอใหเกิดประโยชนในการใชฐานการผลิตเดียวกัน 
โอกาสในการขยายการคาและการสงออก เนื่องจากอุตสาหกรรมยางพาราไทยเปนกลุมท่ีมีศักยภาพในการ
แขงขันสูง นอกจากนี้ ยังทําใหเกิดการขยายตัวทางเศรษฐกิจและเปนการเพ่ิมรายไดท่ีแทจริง อันเปนการชวย
ยกระดับความเปนอยูของประชาชนในประเทศสมาชิกอาเซียน อยางไรก็ตาม ผูประกอบการธุรกิจยางพาราไทย
ควรเตรียมความพรอม เพ่ือติดตามประเด็นท่ีนาสนใจในระยะตอไป ดังนี้ 0000000000000000000 
  1) การเรงพัฒนาศักยภาพการสงออกยางพาราไทยใหเขมแข็งมากข้ึน ท้ังดานการผลิต 
(ปรับปรุงพัฒนาตั้งแตการคัดเลือกพันธุยาง การปลูกยางใหมีน้ํายางสดในปริมาณมากข้ึน ซ่ึงในปจจุบันยางไทยให
ผลผลิตน้ํายางเพียง 300 กก.ตอไรตอป มาเลเซียท่ี 400 กก.ตอไรตอป ขณะท่ีกัวเตมาลาอยูท่ี 1,000 กก.ตอไร
ตอป ท้ังนี้ กรมวิชาการเกษตรสามารถเพาะพันธุกลายางใหไดผลผลิตสูงถึง 450 กก.ตอไรตอป และบางแปลงสูง
ถึง 600 กก.ตอไรตอปแลว) การแปรรูป (ถุงมือยาง ถุงมือแพทย ลอยาง) และการตลาด ซ่ึงจะทําใหไทยมีความ
ไดเปรียบกวาประเทศเพ่ือนบานเพ่ิมข้ึน เพ่ือสอดคลองกับนโยบายผลักดันใหไทยเปนศูนยกลางยางพารา (HUB) 
เนื่องจากไทยเปนผูผลิตและสงออกรายใหญ นับเปนจุดแข็งในการสรางอํานาจตอรองและเปนผูกําหนดราคา 
00000  2) ควรสรางมูลคาเพ่ิมใหกับผลิตภัณฑเกษตรตั้งแต “ตนน้ําจนถึงปลายน้ํา” ดวยการลงทุนดาน
การวิจัยและพัฒนา อันเปนการเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขันและสรางมูลคาเพ่ิมของภาคอุตสาหกรรม
อยางยั่งยืน นอกจากนี้ ควรมีการคิดคนและพัฒนาผลิตภัณฑใหมๆ ซ่ึงเปนนวัตกรรมแบบกาวกระโดด (Radical 
Innovation) เชน อุตสาหกรรมเครื่องสําอางจากสารสกัดเปลือกไมยางพาราหรือยางพารา เปนตน เพ่ือรองรับ
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แนวโนมความตองการผลิตภัณฑท่ีสรางมูลคาเพ่ิมจากยางพาราของโลกท่ีมีมากข้ึนในอนาคต เชน ถุงมือยาง ยาง
รถยนต หลอด ทอยาง และวัสดุสําหรับใชในอุตสาหกรรม เชน เครื่องจักร เครื่องใชไฟฟา การกอสราง ชิ้นสวน
ยานยนต  เปนตน  00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 
       3) ผูประกอบการควรขยายตลาดใหมๆ เพ่ิมเติม เชน ตลาดในกลุมประเทศบราซิล รัสเซีย 
อินเดีย จีน และแอฟริกาใต (BRICS) ซ่ึงเปนประเทศท่ีเศรษฐกิจกําลังเติบโต (รัสเซีย เปนตลาดลอยางท่ีนาสนใจ 
จากการเติบโตทางเศรษฐกิจสงผลตอการขยายตัวของอุตสาหกรรมยานยนตอยางรวดเร็ว) นอกจากนี้ เกาหลีใต 
ยังเปนแหลงผลิตรถยนตอันดับตนๆ ของโลก ท้ังนี้เพ่ือเปนการลดการพ่ึงพิงตลาดหลัก อยางจีน แมแนวโนมความ
ตองการใชยางพาราของจีนจะเพ่ิมข้ึน จากการท่ีจีนเปนประเทศท่ีมีการผลิตยางรถยนตรายใหญของโลกก็ตาม 
ขณะท่ีไทยมีสวนแบงการตลาดยางพาราในจีนมากกวา รอยละ 50 ของมูลคาการนําเขายางพาราท้ังหมดของจีน  
       4) แนวโนมท่ีประเทศผูผลิตยาง เชน ไทย มาเลเซีย จีน และเวียดนาม จะขยายการปลูก
ยางพาราไปยังประเทศอ่ืนมีมากข้ึน เชน ลาว กัมพูชา พมา เปนตน เนื่องจากท่ีดินภายในประเทศตนเองไม
เพียงพอ ตามการรายงานของกลุมการศึกษายางระหวางประเทศ (International Rubber Study Group: 
IRSG) ซ่ึงถือเปนลูทางหนึ่งในการขยายการลงทุนของผูประกอบการไทย ท้ังนี้ ควรศึกษาเง่ือนไขดานการลงทุน
ตางๆ ในแตละประเทศ เชน พมา ไดกําหนดกฎเกณฑไววาจะตองมีการถายทอดความรูดานการเพาะปลูก      
การกรีดยาง การทายางแผนใหกับชาวพมาท่ีสนใจดวย 0000000000000000000 
  5) ประเด็นดานราคายางพาราในป 2556 อาจเผชญิความผันผวน จากหลากหลายปจจัยกดดัน
ในระยะสั้น ท้ังปริมาณสต็อกยางของจีนและญี่ปุนท่ีอยูในระดับสูง ตลอดจนความไมแนนอนของเศรษฐกิจโลก 
โดยเฉพาะจีน สหรัฐอเมริกา และยุโรป ท่ีนอกจากจะมีผลตอราคาน้ํามันแลว ยังกระทบตอความตองการ
ยางพารา เพราะเปนประเทศผูใชยางรายใหญของไทย นอกจากนี้ การแข็งคาของเงินบาทยัง เปนปจจัยสงผล
กระทบตอราคายางตอเนื่อง ดังนั้น ในระยะยาว นอกจากการเรงปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต การสราง
มูลคาเพ่ิมใหผลิตภัณฑยางอยางตอเนื่องแลว การเรงพัฒนาตลาดสินคาเกษตรลวงหนา (AFET) ใหเขมแข็ง เพ่ือ
เปนแหลงรองรับสินคาในราคายุติธรรม และสรางศักยภาพการแขงขันใหเกษตรกรเปนอีกทางเลือกหนึ่งท่ีควรให
ความสําคัญ นอกจากนี้ ในชวงราคายางพาราตกต่ํา เกษตรกรชาวสวนยางอาจพิจารณาการกระจายธุรกิจมากข้ึน 
ดวยการโคนตนยางท่ีมีอายุมาก เพ่ือขายเนื้อไมเปนเฟอรนิเจอร เปนการเสริมรายไดอีกทาง หรือปลูกพืชรวมยาง
ไวบริโภคในครัวเรือนเพ่ือลดรายจาย  
 

รหัสเก็บขอมูล :  RB13 
                                   เกษตรกรชาวสวนยางพาราไทยจะปรับตัวอยางไรใน AEC  
 
              ผลกระทบท่ีคาดวาจะเกิดข้ึนกับเกษตรกร จะเกิดการเปลี่ยนแปลงโครงสรางการผลิตยาง เชน  
การเคลื่อนยายแรงงานอยางเสรีและอัตราคาจาง ขนาดการถือครอง สงผลตนทุนการผลิตสูงข้ึน subsistence 
farm ลดลง แต Modernized farm จะเพ่ิมข้ึน  ระบบตลาดจะมีการแขงขันมากข้ึน- โครงสรางการถือครอง 
ท่ีดินจะเปลี่ยนแปลง ดังนั้น สิ่งท่ีตองปรับตัวเพ่ือรองรับ AEC 
            1. เกษตรกรตองปรับพฤติกรรมการผลิตและการดํารงชีวิต  พยายามรักษาคุณภาพ/มาตรฐาน
ยางของตนเองใหดีอยูเสมอ คํานึงและตระหนักวาจะผลิตยางพาราท่ีสามารถแขงกับประเทศในอาเซียนได รับรู
ขาวสารเก่ียวกับการผลิต สถานการณ และการตลาดตลอดเวลา วางแผนบริหารการผลิตของตนเอง/กลุมอยาง
สมํ่าเสมอ 
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           2. ลดตนทุนการผลิตและเพ่ิมศักยภาพการผลิต ใสใจและรักการผลิต/ตนยางดวยจิตวิญญาณ 
พยายามหาทางลดตนทุนการผลิต เชนบริหารจัดการผลิต เชน ระบบกรีด การบํารุงรักษาสวนในชวงเวลาท่ี
เหมาะสม ขวนขวาย/แสวงหาความรูและนวัตกรรมใหมเพ่ือพัฒนาการผลิต การตลาดอยูเสมอ 

 
รหัสเก็บขอมูล :  RB13 

ศักยภาพการผลิตยางพาราไทย ภายใตประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
 
จากการวิเคราะหถึงศักยภาพของประเทศไทย พบวามีจุดแข็งท่ีสําคัญไดแก 
   1. ประเทศไทยมีแรงงานท่ีมีทักษะฝมือเม่ือเทียบกับประเทศอ่ืนๆ 
  2. มีวัตถุดิบทางการเกษตรท่ีมีศักยภาพ ท้ังในดานปริมาณและคุณภาพ และมีผลผลิตท่ี 
หลากหลาย เชน ขาว ยางพารา ออย ผักและผลไมสด เปนตน 
                 3. มีท่ีตั้งเหมาะสมในดาน การเปนศูนยกลางภูมิภาค ทําใหมีขอไดเปรียบหลายดาน โดยเฉพาะ
การขนสง  
                 4. การคมนาคมขนสงท้ังทางบกและทางอากาศครอบคลุมและรองรับไดอยางมีประสิทธิภาพ 
สวนจุดออนท่ีสําคัญมี 5 ขอ ไดแก  
           1. ภาคการผลิตของไทยยังมีประสิทธิภาพต่ํา เห็นไดจากขอมูลการสํารวจปจจัยในการแขงขัน
ท้ัง 4 ดานท่ีสถาบัน IMD ไดดําเนินการ สํารวจไว 
   2. การขาดแคลนแรงงานจากคานิยมเก่ียวกับการทํางาน และการเรียนท่ีผิดๆ โดยให
ความสําคัญกับภาพลักษณมากกวาการนําไปใชจริง 
   3. การกระจุกตัวของพ้ืนท่ีอุตสาหกรรมทําใหเกิดปญหาความเหลื่อมล้ําทางรายได และ                   
การอพยพแรงงานเขามาหางานทําในกทม. และปริมณฑล รวมท้ัง ในพ้ืนท่ีภาคตะวันออก 
   4. อุตสาหกรรมหลักของประเทศยังตองพ่ึงพาเงินทุนจากตางประเทศ และ 
   5. สินคาอุตสาหกรรมยังมีการเชื่อมโยงวัตถุดิบจากภาคการเกษตรไมมากนัก แมวาภาค
การเกษตรจะมีความสําคัญกับประเทศมาอยางชานาน 
การศึกษาอุตสาหกรรมหลัก 12 กลุมของไทย ไดแก  
  1. อุตสาหกรรมยานยนต ประเทศไทยเปนฐานการผลิตรถยนต อันดับ 1 ของอาเซียน มี
ศักยภาพในการผลิตรถยนตท่ีมีความเฉพาะใน 3 ผลิตภัณฑ ไดแก รถปกอัพ 1 ตัน รถยนตประหยัดพลังงาน หรือ
อีโคคาร และรถยนตขนาดเล็กคุณภาพสูงซ่ึงในสวนของรถจักรยานยนตไทยมีการผลิตเปนอันดับ 3 รองจาก
อินโดนีเซีย และเวียดนาม ดังนั้น หากเปด AEC ไทยควรจะรักษาฐานการผลิตรถยนตขนาดเล็กท่ีมีคุณภาพสูง 
ฐานการผลิตรถจักรยานยนตขนาดใหญ และสงเสริมใหผูประกอบการไทยออกไปต้ังฐานการผลิตยานยนต และ
ชิ้นสวนในอาเซียน 
   2. อุตสาหกรรมเครื่องใชไฟฟาภายในบาน ไทยยังมีศักยภาพในการแขงขัน เนื่องจากเปนฐาน
การผลิตอันดับ 1 ของอาเซียน อยางไรก็ตาม หลังการเปด AEC ไทยอาจไดรับผลกระทบจากการยายฐาน                  
การผลิตไปประเทศเพ่ือนบาน เชน กรณีทีวีแอลซีดีของโซนี่ ท่ีไดยายฐานไปมาเลเซีย เนื่องจากมีตนทุนในการ
ขนสงไปอินเดียท่ีเปนตลาดหลักต่ํากวา แตท้ังนี้ ไทยยังคงเปนฐานการผลิตทีวีแอลซีดีของซัมซุง พานาโซนิก และ
แอลจี รวมท้ัง ยังรับจางผลิตใหกับอีกหลายแบรนด ขณะท่ี เครื่องใชไฟฟาอ่ืนๆ เชน เครื่องปรับอากาศ ตูเย็น 
เครื่องซักผา ฯลฯ ยังมีแนวโนมท่ีดี 
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   3. อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส ไทยยังมีจุดแข็งในเรื่องแรงงานมีฝมือเปนท่ียอมรับ และมีระบบ
สาธารณูปโภคท่ีพรอมแตยังมีปญหาการขาดแคลนแรงงาน ซ่ึงการเปด AEC คาดวา เรื่องภาษีจะสงผลตอ
อุตสาหกรรมนี้ไมมาก เพราะไดทยอยลดภาษีเปน 0 เกือบหมดแลว อยางไรก็ตาม ถามองในแงของมาตรการ
สงเสริมการลงทุน ไทยยังเสียเปรียบมาเลเซีย และสิงคโปร ท่ีใหสิทธิประโยชนยืดหยุนกวา โดยแนวโนมการ                            
อยูรอดของอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส จะตองสงเสริมใหเกิดการลงทุนในผลิตภัณฑท่ีมีมูลคาเพ่ิมสูง และใช
เทคโนโลยีชั้นสูง 
   4. อุตสาหกรรมเหล็ก ไทยมีศักยภาพในอันดับตนๆ ของอาเซียน เนื่องจากเปนตลาดท่ีใหญ 
และยังมีโอกาสขยายตลาดในอาเซียนไดอีกมาก แตมีจุดออนในเรื่องการพ่ึงพาวัตถุดิบนําเขาจากตางประเทศ ไม
มีโรงถลุงเหล็กตนน้ํา ซ่ึงหลังจากเปด AECแลวความนาสนใจในการลงทุนอุตสาหกรรมนี้อาจดอยกวาประเทศ
เพ่ือนบานท่ีมีการลงทุนเหล็กตนน้ํา 
   5. อุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ ไทยมีจุดแข็งเรื่องฝมือแรงงาน โดยมีความเชี่ยวชาญ
ในเรื่องการปรับปรุงคุณภาพพลอย มีจุดออนในเรื่องแรงงานมีฝมือมีแนวโนม ลดลง เพราะคนรุนใหมหันไป
ทํางานดานอ่ืน และขาดแคลนวัตถุดิบภายในประเทศตองนําเขาถึง 90% แตท้ังนี้ เม่ือเปรียบเทียบในอาเซียนไทย
ยังคงมีศักยภาพการแขงขันสูงกวา ซ่ึงเม่ือเปด AEC จะทําใหไทยมีแหลงวัตถุดิบเพ่ิมข้ึนจากประเทศเพ่ือนบาน 
   6. อุตสาหกรรมสิ่งทอ ไทยมีจุดเดนในเรื่องขีดความสามารถในการผลิตครบวงจร เปนฐานการ
ผลิตใหญในอาเซียนรวมท้ัง ประเทศกัมพูชา พมา และเวียดนาม ตางก็ยังพ่ึงพาสินคากลางน้ําจําพวกผาผืนจาก
ไทย ดังนั้นเม่ือเปด AEC จะเปนผลดีเนื่องจาก ประเทศเพ่ือนบานและเวียดนามมีอุตสาหกรรมเครื่องนุงหมท่ี
เติบโตอยางรวดเร็ว แตยังขาดแคลนอุตสาหกรรมตนน้ําและกลางน้ํา จึงตองนําเขาวัตถุดิบ ทําใหเปนโอกาสของ
ไทย ในการขยายตลาดในอาเซียน 
   7. อุตสาหกรรมเครื่องนุงหม ไทยมีความไดเปรียบและความพรอมในเรื่องคุณภาพการผลิตท่ี
ประณีต แตมีจุดออนเรื่องตนทุนแรงงาน ดังนั้น การเปด AEC จะเปนโอกาส ในการออกไปตั้งฐานการผลิตใน
สินคา ปลายน้ําในประเทศเพ่ือนบานท่ีมีตนทุนแรงงานต่ํา และยังสามารถใชสิทธิประโยชนทางภาษี (GSP) ของ
ประเทศเพ่ือนบานในการสงออกไปยังยุโรป และสหรัฐฯแตผูประกอบการ จะตองพัฒนาแบรนด และเพ่ิมการ
ออกแบบ เพ่ือใหแขงขันในตลาดสากลได 
   8. อุตสาหกรรมเม็ดพลาสติก ไทยมีจุดแข็งเม่ือเทียบกับประเทศในอาเซียน เพราะมีกําลังการ
ผลิตมากท่ีสุดในภูมิภาคการเปด AEC ลดภาษีเปน 0% ไทยจะสงเม็ดพลาสติกเขาไปขายไดมากข้ึน โดยเฉพาะ
ประเทศท่ีมีอุตสาหกรรมตนน้ําไมเพียงพอ เชน อินโดนีเซีย แตอินโดนีเซียก็มีมาตรการกีดกันทางการคาในเม็ด
พลาสติก PET จากไทย ดังนั้น หากขจัดอุปสรรคนี้ไดก็จะทําใหมีการสงออกมากข้ึน 
   9. อุตสาหกรรมผลิตภัณฑพลาสติก มีสวนแบงการตลาดในอาเซียนเปนอันดับ 3 รองจาก
สิงคโปร และมาเลเซีย โดยมาเลเซียเปนคูแขงท่ีนากลัว เนื่องจากมีตนทุนวัตถุดิบ พลังงาน โลจิสติกส และ
แรงงาน ต่ํากวาไทย รวมท้ังยังมีการเชื่อมโยงคลัสเตอรพลาสติกท่ีดีกวา ซ่ึงเม่ือเปด AEC อุตสาหกรรมนี้ จะ
ขยายตัวตามเศรษฐกิจ ประกอบการไทยสามารถสงไปยังประเทศเพ่ือนบานไดมากข้ึน ยกเวนเวียดนามท่ีเปน
ตลาดของมาเลเซีย 
   10. อุตสาหกรรมผลิตภัณฑยาง ประเทศไทยมีจุดเดนในเรื่องการสงออกวัตถุดิบยางธรรมชาติ
เปนจํานวนมาก ทําใหอุตสาหกรรมนี้ของไทยมีศักยภาพ และความสามารถในการแขงขันโดยเฉพาะยางลอท่ี
เติบโตอยางมาก แตขณะเดียวกันประเทศลาว และเวียดนามไดขยายการสงออกยางมากข้ึนทําใหอัตราการเติบ
ของไทยลดลง และไทยยังประสบปญหาการขาดแคลนแรงงาน ดังนั้น จึงตองเรงผลิตบุคลากรทุกระดับ รวมท้ัง
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เพ่ิมการวิจัยและพัฒนา เพ่ิมสงเสริมใหเกิดการใชเทคโนโลยีในการผลิต และการวิจัยสรางนวัตกรรมใน
อุตสาหกรรมยาง 
   11. อุตสาหกรรมเครื่องสําอางและเครื่องประทินผิว ไทยมีจุดเดนในเรื่องคุณภาพสินคาท่ีดีกวา
จีน และยังเปนทําเลท่ีเหมาะตอการเปนศูนยกลางกระจายสินคาในอาเซียน และยังมีความหลากหลายของ
สมุนไพรท่ีใชเปนวัตถุดิบ แตการเปด AEC จะทําใหผูประกอบการ SMEs ตองปรับตัว เพ่ิมขีดความสามารถใน
การแขงขัน เพราะจะมีคูแขงมากข้ึน 
   12. อุตสาหกรรมอาหาร เปนอุตสาหกรรมท่ีไทยมีความเข็มแข็งมาก สิ่งท่ีตองระวังคือ ปญหา
การขาดแคลนแรงงานเนือ่งจากเปนอุตสาหกรรมท่ีใชแรงงานสูงและมีสภาพแวดลอมการทํางานท่ีไมจูงใจ ดังนั้น 
รัฐบาลควรมีนโยบายชัดเจนในเรื่องการเอ้ือประโยชนตอนักลงทุน เชน การเพ่ิมประสิทธิภาพ การลดตนทุน                   
การผลิต การสนับสนุนการวิจัยและพัฒนา เพ่ือลดการพ่ึงพาแรงงาน 
ท่ีมา : วัชระ ปุษยะนาวิน, 2557 
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รหัสเก็บขอมูล :  RB13 
สถานการณการผลิตยางของประเทศผูผลิตยางในกลุม AEC 

 
ตารางท่ี  4.25  สถานการณการผลิตยางของประเทศผูผลิตยางในกลุม AEC 

ประเทศ เนื้อท่ียืนตน (ลานไร) ผลผลิต (ลานตัน) บริโภค (ลานตัน) นําเขา (ลานตัน) สงออก (ลานตัน) 

 2553 2554 2555 2553 2554 2555 2553 2554 2555 2553 2554 2555 2553 2554 2555 

ไทย 17.13 17.28 17.41 3.252 3.569 3.612 0.459 0.487 0.515 0.007 0.004 0.003 2.866 2.952 3.038 

กัมพูชา 1.13 1.33 1.60 0.042 0.051 0.062 0 0 0 0 0 0 0.043 0.045 0.064 

อินโดนีเซีย 21.53 21.60 21.78 2.735 3.029 3.261 0.439 0.474 0.502 0.017 0.016 0.020 2.374 2.571 2.750 

ฟลิปปนส 0.87 1.01 1.12 0.099 0.106 0.113 0.063 0.064 0.063 0 0 0 0.036 0.042 0.050 

เวียดนาม 4.68 5.21 5.33 0.752 0.812 0.955 0.140 0.150 0.160 0.127 0.155 0.155 0.782 0.817 0.988 

มาเลเซีย 6.38 6.42 6.50 0.939 0.996 0.920 0.478 0.419 0.452 0.678 0.667 0.800 1.271 1.257 1.313 

จีน 6.38 6.69 6.94 0.687 0.727 0.795 3.420 3.602 3.848 2.763 2.848 3.284 0.025 0.009 0.014 

94 
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รหัสเก็บขอมูล :  RB01, RB12 
ผูประกอบการตลาดและอุตสาหกรรมยางพารา และรายช่ือโรงงานอุตสาหกรรมยางพาราปลายน้ํา ท่ีตั้ง 

ผลิตภัณฑ และกําลังการผลิต (ตัน/ป) 
 

 สําหรับผูประกอบการตลาดและอุตสาหกรรมยางพารา และรายชื่อโรงงานอุตสาหกรรม
ยางพาราปลายน้ํา ท่ีตั้ง ผลิตภัณฑ และกําลังการผลิต (ตัน/ป)ในการศึกษาครั้งนี้เนื่องจากขอจํากัดเรื่องเวลาและ
งบประมาณผูศึกษาจึงของเก็บรวบรวมสานสนเทศในจังหวัดสงขลาเทานั้น ซ่ึงสารสนเทศจังหวัดอ่ืนๆจะได
ดําเนินงานเก็บขอมูลตอไปเม่ือไดรับงบประมาณใหม 
 
ตารางท่ี  4.26   โครงสรางสาขาอุตสาหกรรมจังหวัดสงขลา ป พ.ศ. 2557 

ท่ี หมวดอุตสาหกรรม จํานวน (โรง) 
เงินลงทุน  
(ลานบาท) 

1 อุตสาหกรรมเกษตร 550 979.23 
2 อุตสาหกรรมอาหาร 170 8,635.77 
3 อุตสาหกรรมเครื่องดื่ม 7 204.66 
4 อุตสาหกรรมสิ่งทอ 3 11.31 
5 อุตสาหกรรมเครื่องแตงกาย 1 4.70 
6 อุตสาหกรรมเครื่องหนัง 1 3.30 
7 อุตสาหกรรมไมและผลิตภัณฑจากไม 112 10,053.53 
8 อุตสาหกรรมเฟอรนิเจอรและเครื่องเรือน 33 430.29 
9 อุตสาหกรรมกระดาษและผลิตภัณฑจากกระดาษ 8 756.52 
10 อุตสาหกรรมสิ่งพิมพ 17 420.37 
11 อุตสาหกรรมเคมี 25 312.99 
12 อุตสาหกรรมปโตรเคมีและผลิตภัณฑ 10 542.81 
13 อุตสาหกรรมยาง 128 14,761.51 
14 อุตสาหกรรมพลาสติก 43 1,328.83 
15 อุตสาหกรรมอโลหะ 90 1,993.18 
16 อุตสาหกรรมโลหะ 8 100.50 
17 อุตสาหกรรมผลิตภัณฑโลหะ 129 1,680.30 
18 อุตสาหกรรมเครื่องจักรกล 58 709.82 
19 อุตสาหกรรมไฟฟา 4 156.19 
20 อุตสาหกรรมขนสง 82 1,703.75 
21 อุตสาหกรรมอ่ืนๆ 367 34,412.89 

รวม 1,843 79,202.52 
ท่ีมา : สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสงขลา ขอมูล ณ เดือนธันวาคม 2557 
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   จากตารางดังกลาวจํานวนโรงงานอุตสาหกรรมท้ังหมด จํานวน 1,843 โรง เงินลงทุนท้ังหมด 
จํานวน79,202.52 ลานบาท จํานวนโรงงานอุตสาหกรรมแยกตามขนาดอุตสาหกรรมท่ีมาประกอบกิจการ ไดแก 
   1) อุตสาหกรรมการเกษตร จํานวน 551 โรง (เงินลงทุน 979.23 ลานบาท) 
   2) อุตสาหกรรมอาหาร จํานวน 170 โรง (เงินลงทุน 8,635.77ลานบาท) 
   3) อุตสาหกรรมผลิตภัณฑโลหะ จํานวน 129 โรง (เงินลงทุน 1,680.30 ลานบาท) 
   4) อุตสาหกรรมยาง จํานวน 128 โรง (เงินลงทุน 14,761.51 ลานบาท) 
   เม่ือพิจารณาตามหมวดและแยกตามกลุมอุตสาหกรรมพบวา สวนใหญเปนกลุมอุตสาหกรรม
เกษตรและอุตสาหกรรมท่ีตอเนื่องจากการเกษตรเปนหลัก เชน ยางพารา ไมยางพาราเฟอรนิเจอร อุตสาหกรรม
อาหาร รองลงมาเปนกลุมอุตสาหกรรม สมัยสามอุตสาหกรรมหลัก เชน อุตสาหกรรมโลหะอุตสาหกรรมอโลหะ 
อุตสาหกรรมเครื่องจักรกล ซ่ึงเปนอุตสาหกรรมหลัก 
   โรงงานอุตสาหกรรมยางในจังหวัดสงขลา มีท้ังสิ้น 128 โรง เงินลงทุนรวม 14,761.51 ลานบาท 
จากเงินลงทุนรวม 79,202.52 ลานบาท อุตสาหกรรมยาง คิดเปนรอยละ 18.64 ของเงินลงทุนใน
ภาคอุตสาหกรรมท้ังหมด 
   จังหวัดสงขลา โครงสรางวิสาหกิจชุมชนยางพารา ประกอบดวย สหกรณกองทุนสวนยาง 
โรงงานตางๆ เชน โรงงานผลิตยางแผนรมควัน ยางแทง STR TTR น้ํายางขนและยางสกิม  ชิ้นสวนยางประกอบ
อุปกรณยานยนต ถุงมือยางและถุงนิ้วยาง เสนยางยืด และสายรัดของ ดังแสดงในตารางท่ี 4.27 
 
ตารางท่ี  4.27  รายชื่อ ท่ีตั้งและผลิตภัณฑหลักวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมของอุสาหกรรมยาง  
                    จังหวัดสงขลา 

ลําดับ ช่ือวิสาหกิจ ท่ีตั้ง ประเภทผลผลิต 
กําลังการผลิต  
(ตัน/เดือน) 

1 สหกรณกองทุนสวนยาง
บานหวยโอน จํากัด  

ม.9  ต.กําแพงเพชร  
อ.รัตภูมิ จ.สงขลา 

ยางแผนดิบ  
ยางแผนผึ่งแหง/
รมควัน  

- 

2 สหกรณกองทุนสวนยาง
บานคลองตอ จํากัด 

62 ม.7 ต.กําแพงเพชร  
อ.รัตภูมิ จ.สงขลา 

ยางแผนดิบ ยาง
แผนผึ่งแหง/รมควัน  

- 

3 สหกรณกองทุนสวนยาง
บานคลองเขาลอน จํากัด 

189 ม.8 ต.เขาพระ  
อ.รัตภูมิ จ.สงขลา 

ยางแผนดิบ  
ยางแผนผึ่งแหง/
รมควัน 

- 

4 สหกรณกองทุนสวนยาง
บานทามะปรางยางทอง 
จํากัด 

ม.8  ต.ทาชะมวง อ.รัตภูมิ  
จ.สงขลา 

ยางแผนดิบ  
ยางแผนผึ่งแหง/
รมควัน 

- 

5 สหกรณกองทุนสวนยาง 
บานควนนา จํากัด 

147 ม.7 ต.กําแพงเพชร  
อ.รัตภูมิ จ.สงขลา 

ยางแผนดิบ  
ยางแผนผึ่งแหง/
รมควัน ยางเครฟ 

- 

6 สหกรณกองทุนสวนยาง 
บานยางงาม จํากัด พิกัด  

99 ม.10 ต.ทาชาง  
อ.บางกล่ํา จ.สงขลา 

ยางแผนดิบ  
ยางแผนผึ่งแหง/
รมควัน ยางเครฟ 

- 
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ลําดับ ช่ือวิสาหกิจ ท่ีตั้ง ประเภทผลผลิต 
กําลังการผลิต 
(ตัน/เดือน) 

7 สหกรณกองทุนสวนยาง 
บานปายาง จํากัด  

144/1 ม.9 ต.ทาชาง  
อ.บางกล่ํา จ.สงขลา 

ยางแผนดิบ  
ยางแผนผึ่งแหง/
รมควัน ยางเครฟ 

- 

8 สหกรณกองทุนสวนยาง 
บานยูงทอง จํากัด พิกัด  

131/2 ม.4 ต.ทาชาง  
อ.บางกล่ํา จ.สงขลา 

ยางแผนดิบ  
ยางแผนผึ่งแหง/
รมควัน ยางเครฟ 

- 

9 สหกรณกองทุนสวนยาง
บานหุแร จํากัด 

155/1 ม.3 ต.ทุงตําเสา  
อ.หาดใหญ จ.สงขลา 

ยางแผนดิบ  
ยางแผนผึ่งแหง 

- 

10 สหกรณกองทุนสวนยาง
บานเการาง จํากัด 

ม.6 ต.คลองหอยโขง  
อ.คลองหอยโขง จ.สงขลา 

ยางแผนดิบ  
ยางแผนผึ่งแหง/
รมควัน  

- 

11 สหกรณกองทุนสวนยาง
พรุชบาพัฒนา จํากัด 

ม.7 ต.ทุงตําเสา อ.หาดใหญ  
จ.สงขลา 

ยางแผนดิบ  
ยางแผนผึ่งแหง/
รมควัน  
ยางเครฟ 

- 

12 สหกรณกองทุนสวนยาง
บานควนข้ีแรด จํากัด 

ม. 9 ต.นาหวา อ.จะนะ  
จ.สงขลา  

ยางแผนดิบ ยางแผน
ผึ่งแหง/รมควัน ยาง
เครฟ 

- 

13 สหกรณกองทุนสวนยาง
บานหัวถนน จํากัด 

ม.8 ต.ปริก อ.สะเดา  
จ.สงขลา  
074-412810 

ยางแผนดิบ  
ยางแผนผึ่งแหง/
รมควัน  
ยางเครฟ 

- 

14 สหกรณกองทุนสวนยาง
บานทุงโพธิ์ จํากัด 

ม.6 ต.ทุงขม้ิน อ.นาหมอม  
จ.สงขลา 
074-385219 

ยางแผนดิบ ยางแผน
ผึ่งแหง/รมควัน ยาง
เครฟ 

- 

15 สหกรณกองทุนสวนยาง
ตําบลพิจิตร จํากัด 

ม.4 ต.พิจิตร อ.นาหมอม  
จ.สงขลา 
074-382685 

ยางแผนดิบ  
ยางแผนผึ่งแหง/
รมควัน  

- 

16 สหกรณกองทุนสวนยาง 
คูนายสังข 

73/2 ม.6 ต.แค อ.จะนะ  
จ.สงขลา 
0810949643  

ยางแผนดิบ  
ยางแผนผึ่งแหง/
รมควัน ยางเครฟ 

- 

17 สหกรณกองทุนสวนยาง 
นาหวา 

30 ม.1 ต.นาหวา อ.จะนะ  
จ.สงขลา  
 

ยางแผนดิบ  
ยางแผนผึ่งแหง/
รมควัน  

- 
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ลําดับ ช่ือวิสาหกิจ ท่ีตั้ง ประเภทผลผลิต 
กําลังการผลิต 
(ตัน/เดือน) 

18 บ.เซาทแลนดรับเบอร 
จํากัด 

99/9 ถ.หาดใหญ-สามแยก
คูหา 
ต.ทาชาง อ.บางกล่ํา               
จ.สงขลา  
074-342742 

ยางแผนรมควัน 4,500 

19 บ.เซาทแลนดรับเบอร 
จํากัด 

99/9 ถ.หาดใหญ-สามแยก
คูหา 
ต.ทาชาง อ.บางกล่ํา  
จ.สงขลา  
081-7120104, 074-
342742 

ยางแผนรมควัน 4,500 

20 บ.ทักษิณรับเบอรโปรดักส 
จํากัด 

ต.บางเหรียง อ.ควนเนียง  
จ.สงขลา 074-257265 

ยางแผนรมควัน - 

21 บ.ไทยฮ้ัวยางพารา จํากัด 
(มหาชน) 

26/2 ม.3 ถ.กาญจนวนิช  
ต.พังลา อ.สะเดา จ.สงขลา   
074-541731-3 

ยางแผนรมควัน 3,500 

22 บ. บี. ไรท รับเบอร จํากัด 39 ม.9 ถ.เพชรเกษม  
ต.กําแพงเพชร  อ.รัตภูมิ  
จ.สงขลา  
081-2308016/ 
 074-429966 

ยางแผนรมควัน 3,584 

23 บ.แสงทองรับเบอร จํากัด 420 ม.1 ถ.สนามบิน-
หาดใหญ 
ต.ควนลัง อ.หาดใหญ  
จ.สงขลา 
90110 074-231416 

ยางแผนรมควัน  5,000 

24 หางหุนสวนจํากัด  
เซาเทอรรับเบอร 

41144 ถ.สันติราษฏร  
ต.หาดใหญ อ.หาดใหญ  
จ.สงขลา  
074-233395 

ยางแผนรมควัน 360 

25 บ.ไทยเทค รับเบอร 
คอรปอเรชั่น จํากัด 
 

150 ม.7 ถ.สายเอเชีย 
ต.กําแพงเพชร อ.รัตภูมิ  
จ.สงขลา  
074-230406/074-230768 

ยางแทง 10,000 
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ลําดับ ช่ือวิสาหกิจ ท่ีตั้ง ประเภทผลผลิต 
กําลังการผลิต 
(ตัน/เดือน) 

26 บ.ไทยฮ้ัวยางพารา จํากัด 
(มหาชน) 

5 ม.10 ถ.พัทลุง-บางกล่ํา  
ต.ทาชาง อ.บางกล่ํา จ.
สงขลา 90110  074-
328100-2 

น้ํายางขน  
หางน้ํายาง/ยางแผน  
ยางแทง TTR 

- 

27 บ.ยางไทยปกษใต 157 ถ.นิพัทธอุทิศ 2   
ต.หาดใหญ อ.หาดใหญ  
จ.สงขลา  90110   074-
231355 

ยางแทงธรรมชาติ     
(STR)  

- 

28 บ.ไชยาพรลาเท็กซ จํากัด 99/3-4 ม.10 ถ.เอเชียสาย
ใหม 
ต.ทาชาง อ.บางกล่ํา จ.
สงขลา 

น้ํายางขน 12,000 

29 บ.ไทยฮ้ัวยางพารา จํากัด 5 ม.10 ถ.พัทลุง-บางกล่ํา ต.
ทาชาง อ.บางกล่ํา จ.สงขลา  
074-328100-2  

น้ํายางขน 
 

- 

30 บ.บี เทค อินดัสตรี จํากัด 268 ม.5 ถ.บานหนา
เทคนิค-บานคลองโพธิ์ ต.
กําแพงเพชร อ.รัตภูมิ จ.
สงขลา  
074-328913 

น้ํายางขน 2,000 

31 บ.ฟูเหนียนรบัเบอรโปร
ดักซ จํากัด 

ถ.บานหนาเทคนิค-บาน
คลอง 
ต.กําแพงเพชร อ.รัตภูมิ  
จ.สงขลา 081-8966735 
www.topglove.com.my 

น้ํายางขน  
ยางสกิมเครฟ 

- 

32 บ.เฟลเท็กซ จํากัด 225 ม.5 ถ.เพชรเกษม  
ต.กําแพงเพชร อ.รัตภูมิ  
จ.สงขลา 074-388971 

น้ํายางขน  
ยางสกิมแผน 
ยางสกิมบล็อก 

500 

33 บ.วินเท็กซ รับเบอร 
อินดัสตรี่ จํากัด 

99 ม.13  ถ.รพช. ต.
กําแพงเพชร อ.รัตภูมิ จ.
สงขลา     
074-498757-8 

น้ํายางขน  
ยางสกิมเครฟ 

- 

 
 
 
 

http://www.topglove.com.my/
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ลําดับ ช่ือวิสาหกิจ ท่ีตั้ง ประเภทผลผลิต 
กําลังการผลิต 
(ตัน/เดือน) 

34 บ.หน่ําฮ้ัวรับเบอร จํากัด 99 ม.3 ต.สํานักขาม  
อ.สะเดา จ.สงขลา  
074-541648 / 074-
411982-5 

ยางแผนรมควัน 
น้ํายางขน 

2,000 

35 สมาคมยางพาราไทย 45,47 ถ.โชติวิทยะกุล 3 
อ.หาดใหญ จ.สงขลา  
074-429011-2 
www.thainr.com 

น้ํายางขน  
ยางสกิม 

- 

36 หางหุนสวนจํากัดคลอง
แงะซิลเวอรสโตน 

533/7 ม.5 ถ.คลองแงะ- 
นาทวี ต.พังลา อ.สะเดา  
จ.สงขลา  
074-541186 

ผลิตยางใน
มอเตอรไซค 

 

37 บ.เมอรกาโต เมดิคัล  
(ไทยแลนด) จํากัด 

88/8 ม.12 ถ.เพชรเกษม  
ต.กําแพงเพชร อ.รัตภูมิ  
จ.สงขลา  
074-429960-70 

ถุงมือยาง - 

38 บ.เซฟสกิน คอรปอเรชั่น 
(ประเทศไทย) จํากัด 

119 ม.8 ถ.กาญจนวนิช  
ต.พะตง อ.หาดใหญ  
จ.สงขลา 
074-291576-80 
074-291263 

ถุงมือยาง  
ถุงมือแพทย 

167 ลานชิ้น 

39 บ.เซฟสกิน เมดดิคอล 
แอนด ไซเอนทิฟก 
(ประเทศไทย) จํากัด 

200 ม.8 ถ.กาญจนวนิช 
 ต.ปริก อ.สะเดา จ.สงขลา 
074-460793-7 
074-291007 

ถุงมือยาง - 

40 บ.ทอปโกลฟ เมดิคอล 
(ไทยแลนด) จํากัด 

188 ม.5 ถ.กาญจนวนิช  
ต.สํานักขาม อ.สะเดา  
จ.สงขลา 074-410000 

ถุงมือยาง - 

41 บ.สยามเซมเพอรเมด 
จํากัด 

110 ม.8 ถ.กาญจนวนิช  
ต.พะตง อ.หาดใหญ  
จ.สงขลา  
074-291648 

ถุงมือยาง - 

42 บ.อินโนเวทีฟ โกลฟส 
จํากัด 

500 ม.4 ถ.สนามบิน- 
บานกลาง ต.ควนลัง อ.
หาดใหญ จ.สงขลา   
074-240185 074-428408 

ถุงมือยาง - 

http://www.thainr.com/
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ลําดับ ช่ือวิสาหกิจ ท่ีตั้ง ประเภทผลผลิต 
กําลังการผลิต 
(ตัน/เดือน) 

43 บ.เอส จี เอ็ม พี จํากัด 181 ม.6 ถ.สายเอเชีย  
ต.กําแพงเพชร อ.รัตภูมิ  
จ.สงขลา 081-6092334 

ถุงมือยาง 
 

- 

44 หางหุนสวนจํากัด 
ไทยชวนรับเบอร 

128 ม.5 ถ.คลองแงะ-นาทว ี 
ต.พังลา อ.สะเดา จ.สงขลา  
074-541075 

ยางรัดของ - 

ท่ีมา : สํานักงานจังหวัดสงขลา, 2557 
 
  พัฒนาโปรแกรมการจัดการระบบฐานขอมูลดานอุตสาหกรรมยางพาราปลายน้ํา ออกแบบ                  
การกําหนดสิทธิ์การใชโปรแกรมสําหรับผูมีสวนไดเสียแตละระดับ และการเก็บรวบรวมขอมูล 
 
  4.3.1 ER-Diagrams  
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ภาพท่ี 4.13  ER-Diagrams 1 
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ภาพท่ี 4.14  ER-Diagrams 2 
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 4.3.2  การสังเคราะห Databased File และการจัดทําพจนานุกรมขอมูล 

   1) Databaesd file รายการผลิตภัณฑยาง และ Data Dictionary 

ตารางท่ี  4.28  Data based file: product_item / ตารางรายการผลิตภัณฑ 

Column Type Null Default Comments 

id (Primary) int(11) No 
 

รหัสรายการผลิตภัณฑ 

product_name varchar(45) Yes NULL ชื่อผลิตภัณฑ 

product_type_id int(10) Yes NULL รหัสประเภทของผลิตภัณฑ 

 

ตารางท่ี  4.29  Data based file: base_product_type / ตารางรายการประเภทของผลิตภัณฑ 

Column Type Null Default Comments 

id (Primary) int(11) No 
 

รหัสประเภทของผลิตภัณฑ 

product_desc varchar(45) Yes NULL ชื่อประเภทผลิตภัณฑ 

 

ตารางท่ี  4.30  Data based file:base_reseach_type / ตารางรายการประเภทของงานวิจัย 

Column Type Null Default Comments 

id (Primary) int(11) No 
 

รหัสประเภทของงานวิจัย 

reseach_type varchar(45) Yes NULL ชื่อประเภทงานวิจัย 

 

ตารางท่ี  4.31  Data based file: base_research_topic / ตารางรายการหัวขอของงานวิจัย 

Column Type Null Default Comments 

id (Primary) int(11) No 
 

รหัสหัวขอของงานวิจัย 

topic varchar(45) Yes NULL ชื่อหัวของานวิจัย 

research_type_id int(10) Yes NULL รหัสประเภทของงานวิจัย 
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ตารางท่ี 4.32  Data based file:country_amphur / ตารางรายการอําเภอ 

Column Type Null Default Comments 

AMPHUR_ID 

(Primary) 
int(5) No 

 
รหัสอําเภอ 

AMPHUR_CODE varchar(4) No 
 

รหัสอําเภอตามโครงสรางกรมการปกครอง 

กระทรวงมหาดไทย 

AMPHUR_NAME varchar(150) No 
 

ชื่ออําเภอ 

GEO_ID int(5) No 0 รหัสภูมิภาค 

PROVINCE_ID int(5) No 0 รหัสจังหวัด 

 

ตารางท่ี  4.33  Data based file: country_district / ตารางรายการตําบล 

Column Type Null Default Comments 

DISTRICT_ID 

(Primary) 
int(5) No 

 
รหัสตําบล 

DISTRICT_CODE varchar(6) No 
 

รหัสตําบลตามโครงสรางกรมการปกครอง 

กระทรวงมหาดไทย 

DISTRICT_NAME varchar(150) No 
 

ชื่อตําบล 

AMPHUR_ID int(5) No 0 รหัสอําเภอ 

PROVINCE_ID int(5) No 0 รหัสจังหวัด 

GEO_ID int(5) No 0 รหัสภูมิภาค 
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ตารางท่ี  4.34  Data based file: country_geography / ตารางรายการภูมิภาค 

Column Type Null Default Comments 

GEO_ID (Primary) int(5) No 
 

รหัสภูมิภาค 

GEO_NAME varchar(255) No 
 

ชื่อภูมิภาค 

 

ตารางท่ี  4.35  Data based file:country_province / ตารางรายการจังหวัด 

Column Type Null Default Comments 

PROVINCE_ID 

(Primary) 
int(5) No 

 
รหัสจังหวัด 

PROVINCE_CODE varchar(2) No 
 

รหัสจังหวัดตามโครงสรางกรมการปกครอง 

กระทรวงมหาดไทย 

PROVINCE_NAME varchar(150) No 
 

ชื่อจังหวัด 

GEO_ID int(5) No 0 รหัสภูมิภาค 

 

ตารางท่ี  4.36  Data based file:country_zipcode / ตารางรายการไปรษณีย 

Column Type Null Default Comments 

ZIPCODE_ID (Primary) int(5) No 
 

รหัสรายการไปรษณีย 

DISTRICT_CODE varchar(100) No 
 

ตามโครงสรางกรมการปกครอง 

กระทรวงมหาดไทย 

PROVINCE_ID varchar(100) No 
 

รหัสจังหวัด 

AMPHUR_ID varchar(100) No 
 

รหัสอําเภอ 

DISTRICT_ID varchar(100) No 
 

รหัสตําบล 

ZIPCODE varchar(5) No 
 

รหัสไปรษณีย 
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ตารางท่ี  4.37  Data based file: operate_gis_map / ตารางรายการพิกัดของสถานวิจัย/หองปฏิบัติการ 

                    ทดสอบผลิตภัณฑยางพารา 

Column Type Null Default Comments 

id (Primary) int(11) No 
 

รหัสรายการพิกัดของสถานวิจัย/หองปฏิบัติการ 

latitude varchar(45) Yes NULL ตําแหนงละติจูด 

longtitude varchar(45) Yes NULL ตําแหนงลองติจูด 

operate_place_id int(10) Yes NULL 
รหัสรายการสถานวิจัย/หองปฏิบัติการทดสอบ

ผลิตภัณฑยางพารา 

 

ตารางท่ี  4.38  Data based file:operate_location / ตารางรายการสถานท่ีของสถานวิจัย/หองปฏิบัติการ  

                    ทดสอบผลิตภัณฑยางพารา 

Column Type Null Default Comments 

id (Primary) int(11) No 
 

รหัสรายการสถานท่ี 

location_name varchar(45) Yes NULL ชื่อสถานท่ี 

address varchar(245) Yes NULL ท่ีอยู 

district_id int(11) Yes NULL รหัสรายการตําบล 

amphur_id int(11) Yes NULL รหัสรายการอําเภอ 

province_id int(11) Yes NULL รหัสรายการจังหวัด 

zip_code_id int(11) Yes NULL รหัสรายการไปรษณีย 
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ตารางท่ี  4.39  Data based file:operate_place / ตารางรายการ 

Column Type Null Default Comments 

id (Primary) int(11) No 
 

รหัสรายการสถานวิจัย/หองปฏิบัติการทดสอบ

ผลิตภัณฑยางพารา 

operate_name varchar(45) Yes NULL 
ชื่อถสานวิจัย/หองปฏิบัติการทดสอบผลิตภัณฑ

ยางพารา 

first_date date Yes NULL วันท่ีไดรับใบอนุญาติ 

last_date date Yes NULL วันลาสุดท่ีไดการรับรอง 

exp_date date Yes NULL วัดหมดอายุของใบรับรอง 

cert_number varchar(45) Yes NULL หมายเลขใบรับรอง 

operate_type_id int(10) Yes NULL รหัสรายการประเภทของสถานวิจัย/หองปฏิบัติการ 

operate_location_id int(10) Yes NULL รหัสรายการสถานท่ี 

 

ตารางท่ี  4.40  Data based file:operate_production_items / ตารางรายการผลิตภัณฑท่ีทดสอบ/วิจัย 

Column Type Null Default Comments 

id (Primary) int(11) No 
 

รหัสรายการผลิตภัณฑท่ีทดสอบ/วิจัย 

operate_place_id int(10) Yes NULL 
รหัสรายการสถานวิจัย/หองปฏิบัติการทดสอบ

ผลิตภัณฑยางพารา 

product_item_id varchar(45) Yes NULL รหัสรายการผลิตภัณฑ 
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ตารางท่ี  4.41  Data based file: operate_type / ตารางรายการประเภทของสถานวิจัย/ทดสอบผลิตภัณฑ 
                    ยางพารา 

Column Type Null Default Comments 

id (Primary) int(11) No 
 

รหัสประเภทของสถานวิจัย/ทดสอบผลิตภัณฑ

ยางพารา 

operate_type varchar(45) Yes NULL 
ชื่อประเภทของสถานวิจัย/ทดสอบผลิตภัณฑ

ยางพารา 

operate_dec varchar(45) Yes NULL เก่ียวกับสถานวิจัย/ทดสอบผลิตภัณฑยางพารา 

 

ตารางท่ี  4.42  Data based file:research_define_topic / ตารางรายการกําหนดหัวขอของการวิจัย 

Column Type Null Default Comments 

id (Primary) int(11) No 
 

รหัสรายการกําหนดหัวขอของการวิจัย 

research_topic_id int(10) Yes NULL รหัสรายการหัวขอ 

research_publish_id int(10) Yes NULL รหัสรายการผลงานวิจัย 

 

ตารางท่ี  4.43  Data based file: research_publish / ตารางรายการผลงานวิจัย 

Column Type Null Default Comments 

id (Primary) int(11) No 
 

รหัสรายการผลงานวิจัย 

research_title varchar(245) Yes NULL ชื่อเรื่องงานวิจัย 

author_first_name varchar(45) Yes NULL ชื่อผูแตง 

author_last_name varchar(45) Yes NULL นามสกุลผูแตง 

key_word varchar(45) Yes NULL คําสําคัญ 

abstact text Yes NULL บทคัดยอ 
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publish_year text yes Null ปท่ีตีพิมพ 

 

ตารางท่ี  4.44  Data based file:researcher_interest_topic / ตารางรายการความสนใจในหัวขอของ 

                    นักวิจัย 

Column Type Null Default Comments 

id (Primary) int(11) No 
 

รหัสรายการความสนใจในหวัขอวิจัยของ

นักวิจัย 

research_topic_id int(10) Yes NULL รหัสรายการหัวงานวิจัย 

researcher_profile_id int(10) Yes NULL รหัสรายการของนักวิจัย 

 

ตารางท่ี  4.45  Data based file:researcher_location / ตารางรายการสถานท่ีของนักวิจัย 

Column Type Null Default Comments 

id (Primary) int(11) No 
 

รหัสรายการสถานท่ีของนักวิจัย 

location_name varchar(45) Yes NULL ชื่อสถานท่ี 

address varchar(245) Yes NULL ท่ีอยู 

district_id int(11) Yes NULL รหัสรายการตําบล 

amphur_id int(11) Yes NULL รหัสรายการอําเภอ 

province_id int(11) Yes NULL รหัสรายการจังหวัด 

zip_code_id int(11) Yes NULL รหัสรายการไปรษณีย 
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ตารางท่ี  4.46  Data based file: researcher_profile / ตารางรายการนักวิจัย 

Column Type Null Default Comments 

id (Primary) int(11) No 
 

รหัสรายการนักวิจัย 

position varchar(45) Yes NULL ตําแหนง 

first_name varchar(45) Yes NULL ชื่อ 

last_name varchar(45) Yes NULL นามสกุล 

tel varchar(45) Yes NULL หมายเลขโทรศัพท 

fax varchar(45) Yes NULL หมายเลขโทรสาร 

email varchar(45) Yes NULL อีเมล 

researcher_location_id int(10) Yes NULL รหัสรายการสถานท่ีของนักวิจัย 

 

ตารางท่ี  4.47  Data based file: system_privilage / ตารางรายการระดับสิทธิ์ในการเขาใชงานระบบ 

Column Type Null Default Comments 

id (Primary) int(11) No 
 

รหัสรายการระดับสิทธิ์ 

user_id int(10) Yes NULL รหัสรายการชื่อผูใชระบบ 

privilage_dec varchar(45) Yes NULL ชื่อระดับสิทธิ์ 

active_status int(11) Yes NULL สถานะการใชงาน 
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ตารางท่ี  4.48  Data based file: system_users / ตารางรายการชื่อผูใชระบบ 

Column Type Null Default Comments 

id (Primary) int(10) No 
 

รหัสรายการชื่อผูใชระบบ 

user_name varchar(30) No 
 

ชื่อผูใชระบบ 

password varchar(64) No 
 

รหัสผาน 

email varchar(100) No 
 

อีเมล 

first_name varchar(30) No 
 

ชื่อ 

last_name varchar(30) No 
 

นามสกุล 

reset_key varchar(64) No 
 

กุญแจในการลางรหัสผานใหม 

salt varchar(32) No 
 

ตัวเพ่ิมความยาวในการถอดรหัส 

super_admin enum('yes', 'no') No no สิทธิ์สําหรับผูดูแลระบบสูงสุด 

active enum('yes', 'no') No yes สถานะการใชงาน 

 

ตารางท่ี  4.49  Data based file:trader_location / ตารางรายผูประกอบการอุตสาหกรรมยางพารา 

Column Type Null Default Comments 

id (Primary) int(11) No 
 

รหัสรายการผูประกอบการอุตสาหกรรมยางพารา 

location_name varchar(45) Yes NULL ชื่อสถานท่ี 

address varchar(245) Yes NULL ท่ีอย 

district_id int(11) Yes NULL รหัสรายการตําบล 

amphur_id int(11) Yes NULL รหัสรายการอําเภอ 

province_id int(11) Yes NULL รหัสรายการจังหวัด 
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zip_code_id int(11) Yes NULL รหัสรายการไปรษณีย 

 

ตารางท่ี  4.50  Data based file: trader_production_items / ตารางรายการผลผลิตภัณฑของ 

                    ผูประกอบการ 

Column Type Null Default Comments 

id (Primary) int(11) No 
 

รหัสรายการผลผลิตภัณฑของผูประกอบการ 

product_type_id int(10) Yes NULL รหัสรายการประเภทผลผลิต 

productivity_per_day varchar(45) Yes NULL กําลังผลผลิตตอวัน 

productivity_technology varchar(45) Yes NULL เทคโนโลยีในการผลิต 

main_material varchar(45) Yes NULL วัตถุดิบหลัก 

capital varchar(45) Yes NULL เงินทุน 

trader_profile_id int(10) Yes NULL รหัสรายการผูประกอบการอุตสาหกรรมยางพารา 

 

ตารางท่ี  4.51  Data based file: trader_profile / ตารางรายการผูประกอบการอุตสาหกรรมยางพารา 

Column Type Null Default Comments 

id (Primary) int(11) No 
 

รหัสรายการผูประกอบการอุตสาหกรรมยางพารา 

trader_name varchar(225) Yes NULL ชื่อผูประกอบการอุตสาหกรรมยางพารา 

create_by_user_id varchar(45) Yes NULL รหัสรายการชื่อผูใชระบบ 

factory_name varchar(45) Yes NULL ชื่อโรงงาน 

trader_location_id int(11) Yes NULL รหัสรายการสถานท่ีประกอบการ 

telephone varchar(45) Yes NULL หมายเลขโทรศัพท 

fax varchar(45) Yes NULL หมายเลขโทรสาร 
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website varchar(45) Yes NULL ท่ีอยูเว็บไซต http:// 

contact_name varchar(45) Yes NULL ชื่อผูติดตอ 

contact_telephone varchar(45) Yes NULL หมายเลขผูติดตอ 

contact_email varchar(45) Yes NULL อีเมลผูติดตอ 

get_standard varchar(45) Yes NULL มาตารฐานท่ีไดรับ 

factory_images varchar(45) Yes NULL ภาพเก่ียวกับโรงงาน 

reference_data varchar(45) Yes NULL ขอมูลการอางอิง 

last_up_date datetime Yes NULL วันท่ีปรับปรุงขอมูลลาสุด 

update_by_user_id varchar(45) Yes NULL รหัสรายการชื่อผูใชระบบ 

published int(1) Yes NULL สถานนะการใชงาน 

 

ตารางท่ี  4.52  Data based file: web_categories / ตารางประเภทของเนื้อหาเว็บไซต 

Column Type Null Default Comments 

id (Primary) int(11) No 
 

รหัสรายการประเภทของเนื้อหาเว็บไซต 

category_name varchar(350) No 
 

ชื่อประเภท 

parent_id int(11) No 0 รหัสรายการประเภทยอย 

published int(1) Yes 1 สถานะการใชงาน 
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ตารางท่ี  4.53  Data based file: web_contents / ตารางรายการเนื้อหาของเว็บไซต 

Column Type Null Default Comments 

id (Primary) int(11) No 
 

รหัสรายการเนื้อหาของเว็บไซต 

content_name varchar(225) Yes NULL ชื่อเรื่อง 

content_detail longtext Yes NULL รายละเอียด 

cat_id int(11) Yes NULL รหัสรายการประเภทเนื้อหา 

published int(1) Yes 1 สถานะการใชงาน 

create_by_user_id int(11) Yes NULL รหัสรายการชื่อผูใชระบบท่ีสรางเนื้อหา 

create_date datetime Yes NULL วันท่ีสราง 

update_date datetime Yes NULL วันท่ีปรับปรุงลาสุด 

update_by_user_id int(11) Yes NULL รหัสรายการชื่อผูใชระบบท่ีแกไขเนื้อหา 

view_hits int(11) Yes NULL จํานวนการแสดงเนื้อหา 

 
 4.3.3  เว็บฐานขอมูลอุตสาหกรรมยางพารา 

                      ระบบสามารถรองรับเว็บเบราวเซอรและบนอุปกรณ Smart Phone โดยสามารถทํางาน
ไดอยางมีประสิทธิภาพบนเม่ือใชระบบ ดังนี้ 

 -  Chrome Version 14+ 
 -  Internet Explorer Version 10+ 
 -  FireFox Version 5+ 
 -  Opera Version 11+ 
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4.4  คูมือการเขาถึงเว็บไซตระบบสารสนเทศอุตสาหกรรมยางปลายน้ํา 
 การเขาถึงเว็บไซตสําหรับผูดูแลระบบฐานขอมูล สามารถเขาถึงโดยใช Domain Name 
ชั่วคราว http://ridm.watdevops.net/  โดยหนาแรกของเว็บฐานขอมูลอุตสาหกรรมยางพารา  
 

 

  
 
 

http://ridm.watdevops.net/
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 4.4.1  การพัฒนาระบบตนแบบสารสนเทศอุตสาหกรรมยางปลายน้ํา สําหรับผูดูแลระบบ 

 
เขาสูระบบโดยการ Login  

 
 
Username : admin@admin.com 
Password : 123456 
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เม่ือ Login เขาสูระบบแลวจะปรากฏหนาตางระบบฐานขอมูลอุตสาหกรรมยางพารา  

 
 
 1.1  การจัดและดําเนินการเนื้อหาบนเว็บไซต 
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  เมนูบทความท้ังหมด ใชในการเพ่ิมบทความใหความรู เปนขอมูล ภาพ เม่ือคลิกจัดการ
บทความท้ังหมด จะปรากฏหนาตาง ดังภาพ 
 

 
 
การเพ่ิมขอมูลบทความท้ังหมด 
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การแกไขขอมูลในบทความ 
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การลบขอมูลในบทความ 
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 เมนูประเภทของเนื้อหา ใชในแยกประเภทของบทความ เพ่ือจัดหมวดหมูของขอมูลใหสามารถ
เขาถึงขอมูลไดสะดวก เม่ือคลิกจัดการประเภทของเนื้อหา จะปรากฏหนาตาง ดังภาพ 
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การเพ่ิมประเภทของเนื้อหา 
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การแกไขประเภทของขอมูล 
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การลบประเภทของเนื้อหา 
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 1.2  หนาเว็บไซดอุตสาหกรรมยางพาราปลายน้ํา 
 

 
 
ขอมูลผูประกอบการ  
เม่ือกดปุมขอมูลผูประกอบการ จะปรากฏหนาตางแสดงขอมูลผูประกอบการท้ังหมด  
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การเพ่ิมขอมูลผูประกอบการ 
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การแสดงรายละเอียดของขอมูลผูประกอบการแตละราย  
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เม่ือกดปุมรายละเอียด จะปรากฏรายละเอียดขอมูลผูประกอบการแตละราย ดังภาพ 
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ตัวกรองขอมูล 
 

 
 
จะปรากฏหนาตางแสดงขอมูลท่ีผานการกรองแลว  
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การแกไขขอมูลผูประกอบการ 
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132 
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การเปล่ียนแปลงสถานะของสถานประกอบการ 
 

 
 
ขอมูลผลิตภัณฑ 
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ขอมูลเชิงภูมิศาสตร 
 

 
 
ขอมูลดาน Logistic  
สามารถปรับตําแหนง โดยการลากจุด A และ จุด B ระบบจะคนหาเสนทางและคํานวณระยะทางให 
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1.3  การจัดการขอมูลผลิตภัณฑ 
สําหรับจัดการขอมูล สามารถจัดการขอมูลไดดังนี้ 
 

 
 

- รายการผลิตภัณฑ สามารถจัดการขอมูลชื่อผลิตภัณฑและประเภทของผลิตภัณฑ  
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การเพ่ิมขอมูลผลิตภัณฑ สามารถเพ่ิมไดโดย คลิกปุม เพ่ิมใหม จะแสดงหนาตางใหเพ่ิมขอมูล  
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การแกไขขอมูลรายการผลิตภัณฑ 
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การลบขอมูลรายการผลิตภัณฑ 
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- รายการประเภทผลิตภัณฑ สามารถจัดการขอมูลประเภทของผลิตภัณฑ ไดดังภาพ 
 

 
 

การเพ่ิมขอมูลประเภทผลิตภัณฑ สามารถเพ่ิมไดโดย คลิกปุม เพ่ิมใหม จะแสดงหนาตางใหเพ่ิมขอมูล  
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การแกไขขอมูลประเภทผลิตภัณฑ 
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การลบขอมูลประเภทผลิตภัณฑ 
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- รายการหัวขอวิจัย สามารถจัดการขอมูลหัวขอการวิจัย ไดดังภาพ 
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การเพ่ิมขอมูลหัวขอการวิจัย สามารถเพ่ิมไดโดย คลิกปุม เพ่ิมใหม จะแสดงหนาตางใหเพ่ิมขอมูล 
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การแกไขรายการหัวขอการวิจัย 
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การลบขอมูลรายการหัวขอการวิจัย 
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- รายการประเภทของงานวิจัย สามารถจัดการขอมูลประเภทของงานวิจัย  
 

 
 
การเพ่ิมขอมูลประเภทงานวิจัย สามารถเพ่ิมไดโดย คลิกปุม เพ่ิมใหม จะแสดงหนาตางใหเพ่ิมขอมูล  
 

 
 



147 
 

 
 

การแกไขขอมูลประเภทของงานวิจัย 
 

 
 



148 
 

 
 

การลบขอมูลประเภทของงานวิจัย 
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4.4.2  การพัฒนาระบบตนแบบสารสนเทศอุตสาหกรรมยางปลายน้ํา และกระบวนการใช
สําหรับผูใชระบบ 
          ผู ใชระบบสามารถเขาถึงขอมูลได  แต ไมสามารถเปลี่ยนแปลงแกไขขอมูลของ
ผูประกอบการหรือผลิตภัณฑตางๆ ได ขอมูลท่ีผูใชระบบสามารถเขาถึงได มีดังนี้ 
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4.4.3  การพัฒนาระบบตนแบบสารสนเทศอุตสาหกรรมยางปลายน้ํา สําหรับผูสมัครสมาชิก 
(สถานประกอบการรายใหม) 
 

 
 
  เม่ือสมัครสมาชิกแลว ผูประกอบการรายใหมสามารถเขาสู ระบบ โดยใช Email และ 
Password ในการจัดการขอมูลสถานประกอบการและขอมูลผลิตภัณฑสถานประกอบการของทาน สําหรับสถาน
ประกอบการรายเกาใหติดตอผูดูแลระบบ (Administrator) 
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บทที่  5 
สรุปผลการดําเนินงาน 

 
 โครงการศึกษาการออกแบบการออกแบบและการจัดการระบบฐานขอมูลอุตสาหกรรม
ยางพาราไดรับทุนสนับสนุนจากสถาบันวิจัยและพัฒนานวัตกรรมยางพารา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทรมี
วัตถุประสงคเพ่ือรวบรวมและจัดเก็บสารสนเทศ อุตสาหกรรมยางปลายน้ําเขาสูระบบสารสนเทศ  ออกแบบ
ระบบฐานขอมูลสารสนเทศอุตสาหกรรมยางปลายน้ํา และพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการ ไดแก ระบบ
ฐานขอมูลดานอุตสาหกรรมยางปลายน้ํา ตลอดจนพัฒนา Website  โดยมีข้ันตอนการดําเนินงาน ไดแก                        
1) ศึกษาความตองการสารสนเทศอุตสาหกรรมยางพาราปลายน้ํา โดย (1) จัดเสวนาผู มีสวนไดเสีย
อุตสาหกรรมยางปลายน้ํา ไดแก หนวยงานภาครัฐ หนวยงานเอกชน และหนวยงานดานการศึกษา  และ
ผูเก่ียวของผูมีสวนไดเสียอ่ืน ๆ (2) ทําแบบสอบถามความตองการสารสนเทศอุตสาหกรรมยางพาราปลายน้ําเพ่ือ
สอบถามผูมีสวนไดสวนเสียท่ีเก่ียวของ และ (3) ตรวจสอบเอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวของเก่ียวกับสารสนเทศท่ี
จําเปนอุตสาหกรรมยางพาราปลายน้ํา 2) ออกแบบระบบฐานขอมูลดานอุตสาหกรรมยางพาราปลายน้ํา                    
เชน การจําแนกผลิตภัณฑ และสารสนเทศอ่ืนๆ ดังตารางดังกลาว และกําหนดผูใชระบบสารสนเทศท่ีสรางข้ึน                     
3) พัฒนาโปรแกรมการจัดการระบบฐานขอมูลดานอุตสาหกรรมยางพาราปลายน้ํา และออกแบบ                        
การกําหนดสิทธิ์การใชโปรแกรมสําหรับผูมีสวนไดเสียแตละระดับ 4) การออกแบบและพัฒนา Website                   
ใหเปนฐานขอมูล worldwide และการเชื่อมโยงเว็บไซดของหนวยงานตาง ๆ ท่ีเก่ียวของเขากับเว็บไซด                  
ของระบบสารสนเทศท่ีสรางข้ึน ตลอดจนออกแบบ KM การจัดการความรูอุตสาหกรรมยางปลายน้ําและ                   
5) ทําการทดสอบการใชระบบสารสนเทศท่ีสรางข้ึน โดยจัดประชุมผูมีสวนไดเสีย 1 ครั้ง นําขอเสนอมา
ปรับปรุงโปรแกรมและจัดทําคูมือการใชระบบฐานสารสนเทศเพ่ือการจัดการอุตสาหกรรมยางปลายน้ํา 
นอกจากนี้ยังไดเสนอแนวทางในการบริหารจัดการระบบสารสนเทศท่ีสรางข้ึนเพ่ือใหเกิดประโยชนอยางตอเนื่อง 
เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย ไดแก แบบสอบถาม เครื่องคอมพิวเตอร และอุปกรณ   PHP ภาษาคอมพิวเตอรใน
ลักษณะเซิรฟเวอร-ไซด สคริปต โดยลิขสิทธิ์อยูในลักษณะโอเพนซอรส ภาษาพีเอชพีใชสําหรับจัดทําเว็บไซต และ
แสดงผลออกมาในรูปแบบ HTML โดยมีรากฐานโครงสรางคําสั่งมาจากภาษา ภาษาซี ภาษาจาวา และ ภาษา
เพิรลและ MySQL ระบบจัดการฐานขอมูลเชิงสัมพันธ (Relational Database Management System) โดยใช
ภาษา SQL 
 
5.1  ผลการสังเคราะหประเด็นความตองการสารสนเทศอุตสาหกรรมยางปลายน้ํา  
                 จากการศึกษาการวิเคราะหความตองการสารสนเทศอุตสาหกรรมยางปลายน้ําดังกลาวขางตน                 
ผูศึกษาไดกําหนดประเด็นความตองการสารสนเทศอุตสาหกรรมยางปลายน้ําท่ีสําคัญเพ่ือนําเขาสูระบบ
สารสนเทศอุตสาหกรรมยางปลายน้ําท่ีจะไดออกแบบและพัฒนาดังนี้ 

 5.1  ผลิตภัณฑยางพารา 
 5.2  ปริมาณและมูลคาการสงออกผลิตภัณฑยางพารา 
  5.3  การตลาดและชองทางการตลาด 

5.4  ระบบโลจิสติกสผลิตภัณฑยางพารา 
5.5  วิเคราะหตนทุนในการผลิตภัณฑยางพารา 
5.6  การวิเคราะห SWOT การผลิต การตลาดและอุตสาหกรรมยางพาราปลายน้ํา 
5.7  ปญหาและขอเสนอแนะแนวทางในการพัฒนาอุตสาหกรรมยางพารา 
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 5.8  คาดการณแนวโนมการผลิต และการตลาดของอุตสาหกรรมยางพาราปลายน้ํา 
 5.9  นโยบาย กฎ ขอบังคับตาง ๆ ท่ีเก่ียวของกับการผลิต การตลาดอุตสาหกรรมยางพารา
ปลายน้ํา 

 5.10  รายชื่อโรงงานอุตสาหกรรมยางพาราปลายน้ํา  
            5.11  ขอมูลเก่ียวกับ AEC 
            5.12  งานวิจัยเก่ียวกับยางพาราปลายน้ํา 
            5.13  เว็บลิงคหองปฏิบัติการดานยางพาราของรัฐ และเอกชนซ่ึงไดกําหนดรหัสสารสนเทศท่ี
นําเขาในระบบสารสนเทศท่ีสรางข้ึนดังแสดงในตารางท่ี 5.1 
ตารางท่ี  5.1 รหัสสารสนเทศสารสนเทศอุตสาหกรรมยางปลายน้ํา 

รหัสสารสนเทศท่ีจัดเก็บ ประเด็นสารสนเทศท่ีตองการ 
RB01 
RB02 
RB03 
RB04 
RB05 
RB06 
RB07 
RB08 

 
RB09 
RB10 

 
RB11 

 
RB12 

 
RB13 
RB14 

1. ผูประกอบการตลาดและอุตสาหกรรมยางพารา 
2. ผลิตภัณฑยางพาราปลายน้ํา 
3. ปริมาณและมูลคาการสงออกผลิตภัณฑยางพารา 
4. การตลาดและชองทางการตลาด 
5. ชองทางการตลาด 
6. ระบบโลจิสติกสผลิตภัณฑยางพารา 
7. วิเคราะหตนทุนในการผลิตภัณฑยางพารา 
8. การวิเคราะห SWOT การผลิต การตลาดและอุตสาหกรรมยางพารา
ปลายน้ํา 
9. ปญหาและขอเสนอแนะแนวทางในการพัฒนาอุตสาหกรรมยางพารา 
10. นโยบาย กฎ ขอบังคับตาง ๆ ท่ีเก่ียวของกับการผลิตของการตลาด
อุตสาหกรรมยางพาราปลายน้ํา 
11. สารสนเทศความรูเก่ียวกับการผลิต การตลาดของอุตสาหกรรมยางพารา
ปลายน้ํา 
12. รายชื่อโรงงานอุตสาหกรรมยางพาราปลายน้ํา ท่ีตั้ง ผลิตภัณฑ และกําลัง
การผลิต (ตัน/ป) 
13. ขอมูลเก่ียวกับ AEC 
14. กฎระเบียบของข้ันตอนการสงออกผลิตภัณฑยางพาราของไทย 
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5.2  การออกแบบระบบฐานขอมูลดานอุตสาหกรรมยางพาราปลายน้ํา พัฒนาโปรแกรมการจัดการ 
                 ระบบฐานขอมูลดานอุตสาหกรรมยางพาราปลายน้ํา ออกแบบการกําหนดสิทธิ์การใชโปรแกรม
สําหรับผูมีสวนไดเสียแตละระดับ และการเก็บรวบรวมขอมูล โดยมี E-R Model 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี  5.1  ER-Diagrams 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี  5.2  ER-Diagrams 2 
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5.3  เว็บไซต และระบบสารสนเทศท่ีสามารถรองรับเว็บเบราวเซอรและบนอุปกรณ Smart Phone โดย
สามารถทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพบนเม่ือใชระบบ ดังนี้ 
  5.3.1  Chrome Version 14+ 
 5.3.2  Internet Explorer Version 10+ 
 5.3.3  FireFox Version 5+ 
 5.3.4  Opera Version 11+ 
 การเขาถึงเว็บไซตสําหรับผูดูแลระบบฐานขอมูล สามารถเขาถึงโดยใช Domain Name 
ชั่วคราว http://ridm.watdevops.net/  โดยหนาแรกของเว็บฐานขอมูลอุตสาหกรรมยางพารา  

 
 
ภาพท่ี  5.3  เว็บไซตสําหรับผูดูแลระบบฐานขอมูล 
 
5.4  ประโยชนของระบบสารสนเทศท่ีสรางข้ึน 
 สามารถตอบสนองสํ าหรับผู มีส วนได เสียในอุตสาหกรรมยางปลายน้ํ าไดระดับหนึ่ ง                           
โดยมีประโยชนสําหรับผูประกอบการในการคนหาเครือขายและแหลงผลิตผลิตภัณฑ รวมถึงกระบวนการ                   
การผลิต สถานการณการตลาดและการแขงขัน นักวิจัยและนักวิชาการสามารถเขาดูเก่ียวกับความรูเก่ียวกับ                  
การผลิตผลิตภัณฑขอมูลวิจัยเบื้องตน เกษตรกรชาวสวนยางพาราไดทราบสถานการณการพัฒนาอุตสาหกรรม                 
ยางปลายน้ํา นอกจากนี้  ระบบสารสนเทศท่ีเปนตนแบบนี้หนวยงานท่ีสนใจสามารถใชเปนตนแบบและสามารถ
วางแผนพัฒนาใหมีความสมบูรณยิ่งข้ึนเพ่ือตอบสนองวัตถุประสงคเฉพาะงานของแตละผูประกอบการ
อุตสาหกรรมยางปลายน้ําได 

http://ridm.watdevops.net/
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ภาคผนวก ก 

 

เอกสารประกอบการเสวนาการวิเคราะหความตองการสารสนเทศอุตสาหกรรมยางพาราปลายน้ํา 

การวเิคราะห์ความต้องการสารสนเทศอุตสาหกรรมยางพาราปลายนํ�า 

ภายใต้โครงการการออกแบบและการจดัการระบบฐานข้อมูล

อุตสาหกรรมยางพารา

 โดย คณะทรัพยากรธรรมชาติ ร่วมกบัสถาบนัวจิยัและพฒันา

นวตักรรมยางพารา มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์

วนัที� 15 ธันวาคม 2558
            

คณะผูด้าํเนนิงาน:มหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร ์

1. รองศาสตราจารย์ ดร.บัญชา  สมบูรณ์สุข

2. นายธวชั วราไชย

3. นางสาวสุดารา คล้ายมณี

4. นางสาวกมลลกัษณ์ อินชูรัญ

5.     นางสาวพชิญานันท์ วโิรจน์แสงอรุณ

ได้รับทุนสนับสนุนจากสถาบันวจิยัและพฒันานวตักรรมยางพารา 

มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์

 

 

ความสําคญัและที�มาของปัญหาที�ทําการวิจัย

            ปัจจุบนัทุกองค์กรไดมี้การนาํเทคโนโลยีสารสนเทศ และเทคโนโลยีการ

สื�อสารเขา้มาใช้ในการบริหารจดัการดา้นต่างๆ เช่น การพฒันาองค์กร บุคลากร 

การจดัการ การบริการและการพาณิชย ์ยงัผลให้เกิดการสร้างเครือข่ายเชื�อมโยงกนั

อยา่งมีประสิทธิภาพ สภาวการณ์แข่งขนัและการพฒันาของเทคโนโลยีการสื�อสาร

ที�ก้าวหน้ามีผลกระทบทาํให้การอุตสาหกรรมยางและไมย้างพาราของประเทศ

ไทยตอ้งมีการเปลี�ยนแปลงอยา่งมาก ยางพารากล่าวไดว้า่เป็นพืชเศรษฐกิจที�สําคญั

ของภาคใต ้ที�ทาํรายไดใ้ห้กบัภาคใตม้ากกว่าหมื�นลา้นบาทในแต่ละปีโดยเฉพาะ

อย่างยิ�งในในพื�นที� 5 จงัหวดัชายแดนภาคใต ้และมีการพฒันาอุตสาหกรรมการ

ผลิตยางพาราและไมย้างพาราอยา่งต่อเนื�อง

            

         แต่อย่างไรก็ตามก็ยงัประสบปัญหาและอุปสรรค โดยเฉพาะอย่างยิ�ง

ปัญหาเกี�ยวกบัสารสนเทศยางและไมย้างพารา โดยพบว่ายงัไม่เป็นระบบ 

ขอ้มูลดา้นการผลิตและการตลาดอุตสาหกรรมยางพาราปลายนํ� าไม่ตรงกนั 

และไม่ทนัสมยั ตลอดจนขอ้มูลไม่เพียงพอในการวิเคราะห์เพื�อการตดัสินใจ 

กล่าวคือ ยงัไม่มีระบบสารสนเทศที�ครอบคลุมดา้นการผลิต และการตลาด

ของอุตสาหกรรมยางพาราปลายนํ� าที�จะเป็นประโยชน์ต่อการส่งเสริมดา้น

อุตสาหกรรมยางพาราปลายนํ�าของประเทศ ดงักล่าว

ความสําคญัและที�มาของปัญหาที�ทําการวิจัย
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                 วตัถุประสงค์ของโครงการวจิัย
 

1. รวบรวมและจัดเกบ็สารสนเทศอุตสาหกรรมยางปลายนํ�าเข้าสู่ระบบ  

     สารสนเทศ

2. ออกแบบระบบฐานข้อมูลสารสนเทศอุตสาหกรรมยางปลายนํ�า

3. พฒันาระบบสารสนเทศเพื�อการจัดการ ได้แก่ ระบบฐานข้อมูลด้าน

    อุตสาหกรรมยางปลายนํ�า ตลอดจนพฒันาเวบ็ไซต์
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1. ผลการสํารวจความต้องการสารสนเทศ

อุตสาหกรรมยางพาราปลายนํ�า

 

         

1.1) สํารวจความต้องการสารสนเทศเพิ�มเติมจากผู้มีส่วนได้เสีย 

ได้แก่ เกษตรกรชาวสวนยางพารา เจ้าหน้าที� นักวิจัย ผู้ประกอบการเพิ�มเติม

จํานวน 112 คน

      จากการใชแ้บบสอบถามจากกลุ่มตวัอยา่งไดแ้ก่ผูที้�คาดวา่จะใชร้ะบบ เช่น เกษตรกร

ชาวสวนยางพารา นกัวจิยันกัวชิาการ ผูป้ระกอบการโรงงานอุตสาหกรรม พอ่คา้ 

อาจารย ์และเจา้หนา้ที�รัฐ จาํนวน 112 คน      ผลการศึกษาสรุปไดด้งันี�

           เกณฑ์

00.0-20.0   เปอร์เซ็นต์ เกณฑ ์ สารสนเทศไม่มีความจาํเป็นและสาํคญัเลย

21.0-40.0   เปอร์เซ็นต ์ เกณฑ ์ สารสนเทศมีความจาํเป็นและสาํคญันอ้ย

41.0-60.0   เปอร์เซ็นต ์ เกณฑ ์ สารสนเทศมีความจาํเป็นและสาํคญัปานกลาง

61.0-80.0   เปอร์เซ็นต ์ เกณฑ ์ สารสนเทศมีความจาํเป็นและสาํคญัมาก

81.0-100.0  เปอร์เซ็นต ์ เกณฑ ์ สารสนเทศมีความจาํเป็นและสาํคญัมากที�สุด
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อาจารย ์และเจา้หนา้ที�รัฐ จาํนวน 112 คน      ผลการศึกษาสรุปไดด้งันี�

           เกณฑ์

00.0-20.0   เปอร์เซ็นต์ เกณฑ ์ สารสนเทศไม่มีความจาํเป็นและสาํคญัเลย

21.0-40.0   เปอร์เซ็นต ์ เกณฑ ์ สารสนเทศมีความจาํเป็นและสาํคญันอ้ย

41.0-60.0   เปอร์เซ็นต ์ เกณฑ ์ สารสนเทศมีความจาํเป็นและสาํคญัปานกลาง

61.0-80.0   เปอร์เซ็นต ์ เกณฑ ์ สารสนเทศมีความจาํเป็นและสาํคญัมาก

81.0-100.0  เปอร์เซ็นต ์ เกณฑ ์ สารสนเทศมีความจาํเป็นและสาํคญัมากที�สุด

         

ประเภทสารสนเทศ ร้อยละ
ระดบัความสําคญัและ

ความจาํเป็น

6. รายชื�อโรงงานอุตสาหกรรมยางพารา ที�ตั�ง 

ผลติภัณฑ์ และกาํลงัการผลติ (ต้น/ปี) 

77.5 มาก

7. ข้อมูลเกี�ยวกบั AEC   72.3 มาก

8. สารสนเทศเกี�ยวกบัการผลติผลติภัณฑ์

ยางพารา รายชื�อหน่วยงานที�เกี�ยวข้องกบั

อุตสาหกรรมยางพารา (ชื�อ ที�อยู่ เบอร์โทร 

Webpage E-mail)  

83.5 มากที�สุด

        สารสนเทศที�จําเป็นและสําคัญในการจัดทาํฐานข้อมูล

                  อุตสาหกรรมยางพาราปลายนํ�า (ต่อ)                            n = 112 

 

 

ประเภทสารสนเทศ ร้อยละ
ระดบัความสําคญัและ

ความจาํเป็น

9. โรงงานอุตสาหกรรมแปรรูปเป็นผลติภัณฑ์

ขั�นสุดท้ายจาํนวนกี�โรงงาน  มผีลติภัณฑ์อะไร 

(พื�นรองเท้า ยางเส้น สายพาน สายไฮโดรลคิ) 

กาํลงัการผลติ (ตนั/ปี) ความ ต้องการใช้ยาง

จาํนวนเท่าไร  ชนิดของยางวตัถุดบิคอื แหล่ง

จาํหน่ายผลติภัณฑ์แปรรูป (ในประเทศ/

ต่างประเทศ) และ ต้นทุนการแปรรูป

88.5 มากที�สุด

           สารสนเทศที�จําเป็นและสําคัญในการจัดทาํฐานข้อมูล

                             อุตสาหกรรมยางพาราปลายนํ�า (ต่อ)             n = 112

          

1.2) สังเคราะห์ผู้ใช้ระบบฐานข้อมูลอุตสาหกรรม

ยางพาราปลายนํ�า
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2) ความต้องการสารสนเทศของอุตสาหกรรมยางพาราปลายนํ�า

ของผู้ประกอบการ พ่อค้าและผู้ประกอบการอุตสาหกรรมแปรรูปยางดิบ

ประเดน็สารสนเทศที�ต้องการ

1. การส่งออกและการนาํเข้ายางพารา

2. ข้อมูลการตลาดอาเซียน

3. ช่องทางการตลาดที�เหมาะสม/Logistics

4. ความรู้เกี�ยวกบัขั�นตอนในการส่งออกยางพารา

 

 

        

ประเดน็สารสนเทศที�ต้องการ

8. ผลติภัณฑ์ยางของโลก (ปริมาณ มูลค่า) 

9. แหล่งรับซื�อผลติภณัฑ์การผลติที�สําคญั

10. นโยบายและขั�นตอนการส่งออกผลติภัณฑ์ยาง

11. AEC กบัการส่งออกยางไทย

12. การคาดการณ์แนวโน้มการผลติ การตลาดอุตสาหกรรมยางไทย

13. ความรู้เกี�ยวกบัการผลติ การตลาด อุตสาหกรรม (รายงานวจิยัต่างๆ)

14. ปัญหาและข้อเสนอแนะแนวทางการพฒันาอุตสาหกรรมยางพารา

15. การวเิคราะห์ SWOT

16. ช่องทางการตลาด

ความต้องการสารสนเทศการผลติการตลาดของอุตสาหกรรมยางพารา

ปลายนํ�าของผู้ประกอบการผลติภัณฑ์อุตสาหกรรมยาง (ต่อ)

                   

 

 

4) ความต้องการสารสนเทศอุตสาหกรรมยางพาราปลายนํ�า

                  ของนักวจัิย นักวชิาการ ครู/อาจารย์

                      

ประเดน็สารสนเทศที�ต้องการ

1  คาดการณ์แนวโน้มของอุตสาหกรรมยางพารา

2. AEC กบัการพฒันายางพาราไทย

3. ความรู้เกี�ยวกบัการผลติ การตลาด อุตสาหกรรมยางพารา (รายงานวจิยัต่างๆ)

4. ปัญหาและข้อเสนอแนะแนวทางการพฒันาอุตสาหกรรมยางพารา

5. การวเิคราะห์ SWOT ยางพาราไทย

6. ช่องทางการตลาด Logistics

          

2) การประชุมเชิงปฏบัิติการ ความต้องการสารสนเทศการผลติ 

การตลาด และอตุสาหกรรมยางพาราในพื�นที� 5 จงัหวดัชายแดนใต้

         

   ณ ศูนย์ส่งเสริมอตุสาหกรรมภาคที� 11 กรมส่งเสริมอตุสาหกรรม 

ในวนัที� 25 กมุภาพนัธ์ 2557 
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ผลการวเิคราะห์ความต้องการสารสนเทศอุตสาหกรรมยางพารา

              จากการเกบ็ข้อมูลเชิงคุณภาพ 20 คน

ลกัษณะประเดน็ความต้องการสารสนเทศฯ

อุตสาหกรรม

ยางพารา

1.  จาํนวนโรงงานอุตสาหกรรมยางพาราและข้อมูลเบื�องต้น

2.  ผลติภัณฑ์มหีรือไม่ถ้ามปีระเภทอะไรบ้างใน 5 จงัหวดัชายแดนใต้  

3.  ข้อมูลความรู้การทาํผลติภณัฑ์ยางพาราใน 5 จงัหวดัชายแดนใต้

4.  การผลติและการส่งออกผลติภณัฑ์ยาง

5.   ตาํแหน่งโรงงานอุตสาหกรรมใน 5 จงัหวดัชายแดนใต้

6.   ข้อมูลผลติภณัฑ์ยางพาราในประเทศไทย และทั�วโลก

        

ด้าน ประเดน็ความต้องการ

อุตสาหกรรมยางพารา 7. กฎหมาย ข้อบังคบั มาตรการ นโยบายรัฐ 

 - เกี�ยวกบัอุตสาหกรรมยาง และโรงงาน

 - โรงงานสีเขียว

                - คุณภาพผลผลติ / การผลติ / สิ�งแวดล้อม

 - คุณภาพสิ�งแวดล้อม

  - Link เวบ็ไซด์

8. ข้อมูลผู้ประกอบการ 

 - โรงงาน

 - ตลาดรับซื�อ

 - แหล่งผลติ (นํ�ายาง ไม้ยางพารา อื�นๆ)

- หน่วยงานราชการ และเอกชนที�เกี�ยวข้อง

ผลการวเิคราะห์ความต้องการสารสนเทศด้านอุตสาหกรรมยางพารา

    จากการเกบ็ข้อมูลเชิงคุณภาพ 20 คน  (ต่อ)

 

 

3) กาํหนดรหัสสารสนเทศอุตสาหกรรม

ยางปลายนํ�าที�จดัเกบ็ในโครงการ

“การออกแบบและการจดัการระบบฐานข้อมูล

อุตสาหกรรมยางพารา”

         

3) กาํหนดรหัสสารสนเทศอตุสาหกรรมยางปลายนํ�าที�จัดเกบ็

ประเภท รหัสสารสนเทศ

ที�จัดเกบ็

ประเดน็สารสนเทศที�ต้องการ

การผลติและ

การตลาดของ

อุตสาหกรรม

ยางพารา

RB 01 ผู้ประกอบการตลาด และอุตสาหกรรมยางพารา

RB 02 ผลติภัณฑ์ยางพารา

RB 03 ปริมาณและมูลค่าการส่งออกผลติภัณฑ์ยางพารา

RB 04 การตลาดและช่องทางการตลาด

 

 

ประเภท รหัสสารสนเทศ

ที�จัดเกบ็

ประเดน็สารสนเทศที�ต้องการ

-ตลาดในประเทศไทย

และต่างประเทศ จําแนก

ตามผลติภณัฑ์แปรรูป

เบื�องต้น

-อุตสาหกรรมแปรรูป

เป็นผลติภณัฑ์ขั�น

สุดท้าย (Final Product)

RB 05 ช่องทางการตลาด

RB 06 ระบบโลจสิติกส์ผลติภัณฑ์ยางพารา

RB 07 วิเคราะห์ต้นทุนในการผลติ ผลิตภัณฑ์ยางพารา

RB 08 การวิเคราะห์ SWOT การผลติ การตลาดและ

อุตสาหกรรมยางพาราปลายนํ�า

 กาํหนดรหัสสารสนเทศอุตสาหกรรมยางปลายนํ�าที�จัดเกบ็ (ต่อ)

       

ประเภท รหัสสารสนเทศ

ที�จัดเกบ็

ประเดน็สารสนเทศที�ต้องการ

-ตลาดในประเทศไทย

และต่างประเทศ จําแนก

ตามผลติภณัฑ์แปรรูป

เบื�องต้น

-อุตสาหกรรมแปรรูป

เป็นผลติภณัฑ์ขั�น

สุดท้าย (Final Product)

RB 09 ปัญหาและข้อเสนอแนะแนวทางในการพฒันา

อุตสาหกรรมยางพารา

RB 10 คาดการณ์แนวโน้มการผลิต และการตลาดของ

อุตสาหกรรมยางพาราปลายนํ�า

RB 11 นโยบาย กฎ ข้อบังคับต่างๆที�เกี�ยวข้องกบัการผลติ 

การตลาดของอุตสาหกรรมปลายนํ�า

RB 12 สารสนเทศความรู้เกี�ยวกบัการผลิต การตลาดของ

อุตสาหกรรมยางพาราปลายนํ�า

 กาํหนดรหัสสารสนเทศอุตสาหกรรมยางปลายนํ�าที�จัดเกบ็ (ต่อ)
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ประเภท รหัสสารสนเทศ

ที�จัดเกบ็

ประเดน็สารสนเทศที�ต้องการ

-ตลาดในประเทศไทย

และต่างประเทศ จําแนก

ตามผลติภณัฑ์แปรรูป

เบื�องต้น

-อุตสาหกรรมแปรรูป

เป็นผลติภณัฑ์ขั�น

สุดท้าย (Final Product)

RB 13 กฎ ระเบียบของขั�นตอนการส่งออกผลิตภัณฑ์

ยางพาราของไทย และประเทศผู้ส่งออกหลักของ

ไทย

RB 14 รายชื�อโรงงานอุตสาหกรรมยางพาราปลายนํ�า ที�ตั�ง 

ผลติภัณฑ์ และกาํลงัการผลติ (ตัน/ปี)

RB 15 ข้อมูลเกี�ยวกบั AEC

 กาํหนดรหัสสารสนเทศอุตสาหกรรมยางปลายนํ�าที�จัดเกบ็ (ต่อ)

        

ระบบฐานข้อมลู
ดา้นอุตสาหกรรม

ยางพาราปลายน้ํา
ผู้ประกอบการ / อุตสาหกรรมยาพารา / มลูคา่

การส่งออกผลติภนัฑย์างพารา

 

 

Contents

• Stakeholder
• Level access
• System flow process
• Data Example

       

Stakeholder

• ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมยางพารา 
หน่วยงานของภาครฐัและเอกชน

• นกัการตลาดผลติภณัฑย์างพารา
• ผู้ทีม่ส่ีวนไดส่้วนเสียอืน่ๆ

 

 

Level Access
• ผู้ดแูลระบบ

จดัการระบบให้สามารถทาํงานไดอ้ยา่งตอ่เน่ือง / เพิม่ ลบ 
แกไ้ข สิทธใ์นการใช้งานระบบ

• ผู้จดัการระบบ
ดาํเนินการ / จดัการข้อมลูในเบือ้งต้น / เตรยีมข้อมลูพืน้ฐาน

• สมาชกิในระบบ
สืบค้นข้อมลูในระดบัสงู / ดแูนวโน้ม / รายงานสรุป

• ผู้ใช้งานทัว่ไป
สืบค้นข้อมลูในระดบัพืน้ฐาน / KM ดา้นอุตสาหกรรมยางพารา
ปลายน้ํา

       

System Flow Process

ผู้จดัก
าร

ระบบ

ระบบ
ฐานข้อมู

ล

วเิคราะหแ์ละ
ประมวลผล

รายงาน
สรุป

สมาชิ
ก

เข้าสู่ระบบ

จดัการ
ข้อมูล

ทัง้ระบบ

สืบค้น

เข้าสู่ระบบ

จดัการข้อมูล
เฉพาะของตนเอง

เรยีกด ู / สร้าง / แก้ไข

เรยีกดู กาํหนด
เงือ่นไข

ดู
แนวโน้

ม
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Data Example
• ข้อมูลภูมภิาค

ภาค / จงัหวดั / อาํเภอ / ตาํบล

• ข้อมูลผู้ประกอบการอุตสาหกรรมยางพารา
สถานทีต่ ัง้ / ส้ินค้า / ราคาต้นทุน / ชือ่สถานประกอบการ / 
เทคโนโลยกีารผลติ / กาํลงัการผลติตอ่วนั-ปี / ปรมิาณการ
ส่งออก

• ข้อมูลผลติภณัฑย์างพารา
ประเภทผลติภณัฑ ์ / ชือ่ผลติภณัฑ์

• ข้อมูลการจดัการความรู้ (KM) อุตสาหกรรมยางพาราปลาย
น้ํา

• เรือ่ง / รายละเอยีด / ภาพประกอบ

       

Data Example(con.)
• ข้อมลูสถานวจิยัและทดสอบผลติภณัฑย์างพารา

สถานทีต่ ัง้ / ชือ่สถานวจิยั-ห้องปฏบิตักิารทดสอบ 
/ ประเภทของหน่วยงาน / ผลติภณัฑท์ีว่จิยั

• ข้อมลูนกัวจิยัเกีย่วกบัผลติภณัฑย์างพารา
ทีอ่ยู ่ /การตดิตอ่ / สาขา-ความเชีย่วชาญของ
นกัวจิยั / ชือ่นกัวจิยั

• ข้อมลูงานวจิยัดา้นอตุสาหกรรมยางพาราปลาย
น้ํา

• ชือ่เรือ่ง / ผู้วจิยั / บทคดัยอ่ / การตพีมิพ ์ / 

 

 

Discuss
สนทนา / เสนอความคดิเห็น
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กําหนดการเสวนาการวิเคราะหความตองการสารสนเทศอุตสาหกรรมยางพาราปลายน้ํา 

08.30 - 09.00 น. ลงทะเบียน 

09.00 - 09.15 น.  พิธีเปดการประชุมเชิงปฏิบัติการ  โดย รศ.ดร.บัญชา  สมบูรณสุข หัวหนาโครงการฯ 

09.15 - 10.00 น การบรรยาย  เรื่อง  “การจัดทําฐานขอมูลเพ่ือการสงเสริมดานอุตสาหกรรม  
                          ยางพาราปลายน้ํา  โดย รศ.ดร.บัญชา  สมบูรณสุข  นายธวชั วราไชย  
                           และนส.สุดารา คลายมณี 

10.00 - 10.15 น.  รับประทานอาหารวาง 

10.15 - 11.30 น.  ระดมความคิดเห็นความตองการสารสนเทศอุตสาหกรรมยางพาราปลายน้ํา   
    โดย รศ.ดร.บัญชา  สมบูรณสขุ และคณะ 

11.30-11.45 น.  สรปุผลการประชุม  และปดการประชุม 

12.00 เปนตนไป  รับประทานอาหารกลางวัน 

******************** 
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รายช่ือผูเขารวมการเสวนาการวิเคราะหความตองการสารสนเทศอุตสาหกรรมยางพาราปลายน้ํา 
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ภาพประกอบการเสวนาการวิเคราะหความตองการสารสนเทศอุตสาหกรรมยางพาราปลายน้ํา 
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ภาคผนวก ข 
 

ขอมูลสารสนเทศอุตสาหกรรมยางพาราปลายน้ํา 
 การตลาดยางพาราในประเทศไทย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 1  วิถีการตลาดยางพาราในประเทศไทย 
ท่ีมา : ศูนยวิจัยเศรษฐศาสตรประยุกต ภาควิชาเศรษฐศาสตรเกษตรและทรัพยากร คณะเศรษฐศาสตร  
          มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, 2555 
  วิถีการตลาดยางพาราในประเทศไทย มีภาพรวมอยางไร เริ่มตนต้ังแต เกษตรกร สูกระบวนการ
แปรรูปตางๆ สูการผลิต จนออกสูกลุมธุรกิจอุตสาหกรรมยาง ผลิตภัณฑยาง ลอยางรถยนต ถุงมือยางสายพาน
ลําเลียง และผลิตภัณฑทางการแพทย เปนตน 
  ภาพรวม (แบบคราวๆ) ของวิถีการตลาดยางพาราในประเทศไทย มีวิถีการตลาดยางพาราใน
ประเทศไทย เริ่มตนจากเกษตรกรผูปลูกยางพาราซ่ึงกระจายตัวอยูในพ้ืนท่ีตางๆ คือภาคใต ภาคตะวันออก 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคเหนือ เกษตรกรจะกรีดยาง และนําไปจําหนายในรูปของ "น้ํายางดิบ", "ยาง
กอนถวย" หรือ "ยางแผนดิบ" โดยเกษตรกรจะรวบรวมผลผลิต เพ่ือไปจําหนายตอไป เกษตรกรสวนหนึ่ง จะ
นําไปจําหนายใหแกพอคาคนกลางในระดับหมูบาน/อําเภอ ซ่ึงเปนผูรวบรวมผลผลิตท่ีกระจายตัวอยูในพ้ืนท่ี
จํานวนมาก และอีกสวนหนึ่งจะนําไปจําหนายใหแกกลุมเกษตรกร หรือสหกรณการเกษตร ซ่ึงพอคาคนกลาง
ระดับหมูบาน/อําเภอ กลุมเกษตรกร หรือสหกรณการเกษตร สวนมากจะรวบรวมผลผลิตเพ่ือนําไปจําหนายตอ
ใหแกพอคาคนกลางระดับจังหวัด ซ่ึงเปนผูรวบรวมรายใหญ บางสวนจะนําไปจําหนายผานตลาดกลาง หรือ 
ตลาดประมูลยาง หรืออาจจําหนายโดยตรงใหแกโรงงานแปรรูปข้ันตน ในสวนของพอคาคนกลางระดับจังหวัด 
เม่ือรวบรวมผลผลิตไดจํานวนมาก จะนําไปจําหนายใหแกโรงงานแปรรูปยางข้ึนตน เพ่ือแปรรูปเปน "ยางแผน
รมควัน" "ยางแทง" "ยางเครป" "น้ํายางขน" และ "ยางคอมปาวน" ตอไป 
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  ในสวนของการจําหนายผานตลาดกลางนั้น เนื่องจากสินคาท่ีมีการซ้ือขายในตลาดกลางมีสินคา 
3 ชนิดคือยางแผนดิบ ยางแผนรมควัน และ น้ํายาง จึงมีโรงงานผูแปรรูปข้ันตนคือโรงงานยางแทง โรงงานยาง
แผนรมควันและพอคาคนกลางระดับจังหวัดเขามาทําการประมูลซ้ือสินคา เม่ือผูแปรรูปข้ันตนน้ําสินคาไปแปร
รูปเปนผลิตภัณฑยางพาราข้ันตนแลว ผลิตภัณฑยางพาราท่ีได จะถูกสงจําหนายไปยังผูใชท้ังในประเทศ และ
สงออกไปจําหนายในตางประเทศตอไป 
  สําหรับกลุมธุรกิจอุตสาหกรรมผลิตภัณฑยางพารา ในประเทศ ไดแก โรงงานแปรรูปผลิตภัณฑ
ยางประเภทตางๆ เชนโรงงานผลิตยางลอรถยนต โรงงานถุงมือยาง ถุงยางอนามัย เปนตน ในสวนสงออกจะถูก
ส งออกใน รูป ของผลิ ตภัณ ฑ แป รรูป ข้ั นต น ไปยั งป ระ เท ศต างๆ  อา ทิ เช น  ป ระ เท ศจีน  เป น ต น 
(ศูนยวิจัยเศรษฐศาสตรประยุกต  ภาควิชาเศรษฐศาสตรเกษตรและทรัพยากร คณะเศรษฐศาสตร 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, 2555)  
 
ระบบโลจิสติกสผลิตภัณฑยางพารา  
    การขนสงผลิตภัณฑยางพารา มีดวยกันหลากหลายรูปแบบ ขอยกตัวอยางรูปแบบการขนสงโดย
ผานทาเรือน้ําลึกสงขลา 
 
ข้ันตอนการสงออก (ทาเรือน้ําลึกสงขลา) 
  ผูประกอบการในจังหวัดสงขลาและจังหวัดใกลเคียง ท่ีมีโรงงานตั้งอยูในบริเวณใกลทาเรือสงขลา 
จะใชรถบรรทุกตูสินคาขนาด 20 ฟุต บรรจุสินคาซ่ึงสวนใหญเปนยางแทงและยางแผนรมควัน สงออกทาง
ทาเรือสงขลา ไปยังประเทศปลายทาง โดยมีรายละเอียด ดังนี้  
  1) ผูสงออกใชรถบรรทุกของตนเอง หรือบริษัทตัวแทนออกของดาเนินการ ติดตอบริษัทขนสง
บรรทุกตูสินคาเปลาท่ีลานเก็บตูในเขตทาเรือ และชั่งนาหนักรถบรรทุกพรอมตูสินคาเปลา  
  2) บรรจุสินคาเขาตูท่ีโรงงาน พรอมติดซีลตูสินคา  
  3) บรรทุกตูสินคาท่ีบรรจุแลวจากโรงงานไปทาเรือ พรอมแสดงใบกากับการขนยายสินคาท่ีไดรับ
จากระบบพิธีการศุลกากรทางอิเล็กทรอนิกส (Paperless) ตอเจาหนาท่ีศุลกากรเพ่ือตรวจสอบความถูกตอง  
  4) ชั่งนาหนักรถบรรทุกพรอมตูสินคา โดยตูสินคาท่ีผานการตรวจสอบแลว เจาของทาจะยกลง
จากรถบรรทุก และเก็บไวในบริเวณลานพักสินคาเพ่ือรอขนถายสินคาลงเรือ  
  5) ยกตูสินคาลงเรือลาเลียงสินคาชายฝงสวนภูมิภาค (Feeder Ship) เนื่องจากขอจากัดในการ
ขยายพ้ืนท่ีทาเรือและปญหารองนาตื้น ทาใหเรือขนสงสินคาระหวางประเทศหรือเรือบรรทุกสินคาขนาดใหญไม
สามารถเขาเทียบทาได จึงตองขนสินคาลงเรือลาเลียงสินคาชายฝงสวนภูมิภาค (Feeder Ship) ไปทาเรือ
สิงคโปรและทาเรือฮองกง เพ่ือขนถาย และเปลี่ยนลาไปยังประเทศปลายทาง ท้ังนี้ข้ึนอยูกับเสนทางการ
ใหบริการของสายเดินเรือนั้นๆ (สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม, 2554) 
 
วิเคราะหตนทุนในการผลิตผลิตภัณฑยางพารา (ภาพรวม) 
  การแขงขันท่ีสูงและรุนแรงในสภาพการตลาดในปจจุบัน  สงผลใหทุกองคกรมีการดําเนิน
กิจกรรมตาง เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการแขงขันในอุตสาหกรรมการผลิตก็เชนเดียวกัน คูแขงท่ีนับวันจะมาก
ข้ึนทุกวันตางงัดกลยุทธออกมาตอสูกัน ท่ีเห็นจะมากท่ีสุดก็คงจะเปนเรื่องของราคาขายท่ีถูกกวา ซ่ึงเปนการ
ตอบสนองท่ีตรงกับความตองการของลูกคาท่ีตองการสินคาท่ีมีราคาถูก แตการท่ีจะมามาซ่ึงสินคาท่ีมีราคาถูก
นั้น องคประกอบหลักของทางผูผลิต คือ ตนทุนการผลิต ท่ีตองทําใหต่ําท่ีสุดโดยท่ีคุณภาพและคุณคาในการใช
งานยังคงอยูภายใตการยอมรับของลูกคา 1.  ความหมายของตนทุนการผลิต 
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  ตนทุน(cost) หมายถึง คาใชจายในการดําเนินกิจกรรมตางๆ 
  ตนทุนการผลิต(production cost) หมายถึง คาใชจายในการดําเนินกิจกรรมทางการผลิตเพ่ือให
ไดมาซ่ึงผลิตภัณฑท่ีดี มีคุณภาพ ตามความตองการของลูกคา 
2.  องคประกอบของตนทุนการผลิต 
  ตนทุนการผลิต ประกอบดวย 
  2.1 ตนทุนดานวัสดุ (material cost)  
  เปนคาใชจายท่ีเก่ียวของกับวัสดุ อุปกรณ เครื่องมือ ท่ีใชในการผลิตท้ังทางตรงและทางออม ดังนี้ 
  2.1.1 วัสดุทางตรง (direct material cost) คือ วัสดุหรือวัตถุดิบท่ีใชเพ่ือการผลิตโดยตรง 
โดยสวนมากมักจะเปนสวนประกอบหนึ่งของผลิตภัณฑ เชน ยางรถยนตมียางเปนวัตถุดิบทางตรง ปากกา มี 
พลาสติกและหมึกเปนวัตถุดิบทางตรง เปนตน จํานวนในการใชงานวัสดุ/วัตถุดิบทางตรงนี้จะแปรผันกับหนวย
ในการผลิตโดยตรง 
  2.1.2 วัสดุทางออม (indirect material cost) เชน วัสดุ เครื่องมือ อุปกรณท่ีใชสนับสนุนใน
การผลิตโดยสวนมากจะไมแปรผันกับปริมาณการผลิตโดยตรง เชน กระดาษทราย  ผาเช็ดมือ  กาว ตะปู เปน
ตน 
  ในบางครั้งวัสดุทางออมก็อาจถูกจัดใหอยูในหมวดหมูของวัสดุทางตรงก็เปนได ท้ังนี้ข้ึนอยูกับ
นโยบายทางการบัญชีของแตละองคกร เชน มีดกลึงสําหรับเครื่องจักรซีเอ็นซี ซ่ึงเปนวัตถุดิบทางออม สามารถ
ถูกจัดใหอยูในกลุมของวัตถุดิบทางตรงก็ได อาจเนื่องจากเหตุผลดานราคาท่ีสูงและสามารถคํานวณอายุการใช
งานตอจํานวนชิ้นงานท่ีทําการผลิตได (tool life) ถึงแมวามีดกลึงจะไมไดถูกประกอบไปกับชิ้นงานก็ตาม 
  2.2 ตนทุนดานแรงงาน (labor cost) 

เปนคาใชจายดานแรงงานในการทํางานและผลิตสินสินคาเพ่ือใหเกิดผลิตภัณฑสําเร็จรูป 
สามารถแบงออกไดคลายๆ กับตนทุนวัตถุ คือคาใชจายดานแรงงานทางตรง และคาจายดานแรงงานทางออม 
ดังนี้ 
  2.2.1 คาใชจายดานแรงงานทางตรง (direct labor cost) เชน คาจารายวัน/เงินเดือนของ
พนักงานฝายผลิต,ซ่ึงจะแปรผันกับปรมิาณการผลิตโดยตรง 
  2.2.2 คาใชจายดานแรงงานทางออม (indirect labor cost) เชน เงินเดือนของพนักงานขาย
, เงินเดือนของผูจัดการ, เงินดือนของวิศวกร คาใชจายเหลานี้จะไมแปรผันกับปริมาณในการผลิตโดยตรง 
  2.3 คาใชจายโรงงานหรือคาโสหุยในการผลิต (overhead cost)  
  เปนคาใชจายท่ีนอกเหนือจากจากคาใชจายของวัสดุและคาใชจายดานแรงงาน เชน คา
สาธารณูปโภค, คาเชาโรงงาน, คาบํารุงรักษาเครื่องจักร, สวัสดิการตางๆ  เปนตน 
3. การคํานวณตนทุนการผลิต 
  ตนทุนการผลิต สามารถคํานวณไดดังนี้ 
  ตนทุนการผลิต =  ตนทุนวัสดุ + ตนทุนแรงงาน + คาโสหุย 
4. การวิเคราะหตนทุนการผลิต 
  การวิเคราะหตนทุนการผลิต เปนสิ่งจําเปนอยางมาก เปนการรวบรวม, แจกแจง, วิเคราะหและ
รายงานคาใชจายท่ีเกิดข้ึนในสวนของตนทุนตางๆ ของการผลิตเพ่ือประโยชนตอการบริหารงานและการดําเนิน
นโยบายของฝายบริหาร 
  วัตถุประสงคของการวิเคราะหตนทุนการผลิตมีดังนี้ 

  - เพ่ือกําหนดหาตนทุนการผลิตท่ีใกลเคียงท่ีสุด : โดยปกติแลวตนทุนการผลิตท่ีไดจากการ
คํานวณจะมีการคลาดเคลื่อนเนื่องจากหลายๆ ปจจัยในการผลิต เชน งานเสียตองผลิตซํ้าทําใหตนทุนตอหนวย
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เพ่ิมเปนสองเทา, กระบวนการผลิตท่ีขาดประสิทธิภาพใหกระบวนการผลิตลาชา สงผลใหสิ้นเปลืองทรัพยากร
ในโรงงานเพ่ิมข้ึน ตนทุนแรงงานเพ่ิมข้ึน. การวิเคราะหตนทุนการผลิตจะทําใหทราบถึงจุดท่ีมีตนทุนการผลิตท่ี
สูง-ต่ํา รวมถึงสาเหตุและทีมาท่ีทําใหตนทุนการผลิตท่ีสูงได 

- การควบคุมและลดตนทุนการผลิต : เม่ือทราบสาเหตุท่ีทําใหเกิดตนทุนการผลิตท่ีสูงทําใหเรา
สามารถหามาตรฐานแกไขปรับปรุงเพ่ือใหตนทุนการผลิตลดลงได 

- เพ่ือตัดสินใจและวางแผนงานตางๆ : เชน เม่ือทราบปญหาท่ีทําใหเกิดตนทุนการผลิตท่ีสูง และ
หลังจากท่ีไดมีการกําหนดมาตรฐานในการลดตนทุนการผลิต ทําใหสามารถประมาณการตนทุนการผลิตและ
ราคาขายท่ีต่ําลงมาได ทําใหสามารถเพ่ิมความสามารถในการแขงขันในดานราคาได 

- เพ่ือกําหนดกําไรและฐานะทางการเงินของกิจการ : การวิเคราะหตนทุนการผลิตจะทําให
สามารถประมาณการตนทุนการผลิตท่ีแมนยํา ซ่ึงจะทําใหผูบริหารสามารถประมาณการผลประกอบการและ
กําไรของกิจการได 

 - เพ่ือเปนขอมูลในการประเมินผลและควบคุมการบริหารงาน : สามารถนําผลการวิเคราะห
ตนทุนการผลิตมาประเมินผลงานท้ังประสิทธิภาพสวนของบุคลากรท่ีดําเนินงานและผังการบริหารองค
(organization) เพ่ือการปรับปรุงและปรับเปลี่ยนใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 
 
5. วิธีการลดตนทุนการผลิต 
  วิธีการและแนวทางในการลดตนทุนการผลิตท่ีนิยมใชกันมากและแพรหลาย คือ การลดความ
สูญเสีย 7 ประการ คือ 
  1) ความสูญเสียจากการผลิตมากเกินความจําเปน (over production) 
  การผลิตท่ีมากเกินความจําเปนหรือความตองการของกคา ถาพูดตามภาษาชาวบานก็คือ ผลิต
แลวยังขายไมไดนั่นเอง. สวนท่ีผลิตเกินจากความตองการ สงผลใหเกิดความสูญเสียท้ังดานคาจายในการจัดเก็บ
และควบคุมวัตถุดิบ/ผลิตภัณฑระหวางกระบวนการ WIP/ผลิตภัณฑสําเร็จรูป  ตนทุนแรงงานโดยเฉพาะการ
ทํางานลวงเวลา 
  สาเหตุท่ีทําใหมีการผลิตมากเกินความจําเปน 

 - ประมาณการความตองการผลิตภัณฑของลูกคาคลาดเคลื่อนของฝายขาย 
 - การวางแผนการผลิตท่ีขาดประสิทธิภาพ 
 - มีปจจัยใหมท่ีไมคาดคิดมาสงผลกระทบตอปริมาณความตองการของลูกคา 

  แนวทางในการลดตนทุนท่ีเกิดจากการผลิตมากเกินความจําเปน 
 - ฝายขายตองคอยอัพเดตและวิเคราะหปจจัยตางๆ ท่ีอาจสงผลกระทบตอปริมาณการสั่งซ้ือของ

ลูกคาอยูเสมอเพ่ือเพ่ิมความแมนยําของประมาณการขาย 
 - ฝายวางแผนการผลิตตองมีการประสานงานอยางใกลชิดกับฝายขายเพ่ือนําขอมูลท่ีมีการ

อัพเดตความตองการของลูกคามาใชในการวางแผนการผลิต 
 
 2) ความสูญเสียจาการรอคอย(Waiting) 
  การรอคอยเปนกระบวนการท่ีไมกอใหเกิดผลิตภัณฑและมูลคา เชน วัตถุดิบขาดสตอกทําให
กระบวนการผลิตเกิดการรอคอย เสียโอกาส เสียท้ังคาแรงของพนักงาน กระบวนการผลิตท่ีไมตอเนื่องทําใหเกิด
การรอคอยในการผลิตเชนเดียวกัน 
 
 



176 

 

  สาเหตุท่ีทําใหเกิดการรอคอย 
- วัตถุดิบไมเพียงพอใหใหรอการผลิต 
- เครื่องจักรเสียใหตองหยุดการผลิต 
- กระบวนการผลิตไมสมดุล 
- เกิดอุบัติเหตุในการผลิต 

  แนวทางในการลดตนทุนท่ีเกิดจากการรอคอย 
 - มีการทบทวน safety stock-MOQ(minimum order quantity) และปรับปรุงใหเหมาะสม 

ชวยลดการขาดสตอกของวัตถุดิบ 
 - จัดทําแผนการบํารุงรักษาเครื่องจักร (preventive maintenance)  เพ่ือลดการหยุดการผลิต

ท่ีเกิดจากเครื่องจักรเสีย (machine break down) 
 - มีการวิเคราะหกระบวนการ จัดทําเวลามาตรฐาน(standard time) ใหทันสมัยอยูเสมอ เพ่ือ

ชวยในการวางแผนการผลิตใหเกิดความสมดุลในแตละกระบวนการมากท่ีสุด 
 - จัดหาอุปกรณปองกันภัยท้ังในเครื่องจักรและอุปกรณปองกันภัยสวนบุคคล, มีแผนและ

ดําเนินการอบรมดานความปลอดภัยใหกับพนักงาน มีปายเตือนตางๆ เพ่ือลดอุบัติเหตุท่ีเกิดจากการทํางาน 
 
 3) ความสูญเสียจากการขนสง(Transportation)  
  การวางผังโรงงาน(plant layout) และลําดับของกระบวนการ(process priority) มีผลโดยตรง
ตอการขนสงระหวางกระบวนการเปนการอยางมาก การขนสงท่ีมีระยะทางมากและซํ้าซอนสงผลใหเกิดตนทุน
เพ่ิมข้ึนเชน คาแรงของพนักงานขับรถโฟลคลิฟท, คานํามัน, คาเสียโอกาส เปนตน 
  สาเหตุของความสูญเสียจากการขนสง 

 - วางผังโรงงานท่ีขาดประสิทธิภาพ 
 - วางแผนกระบวนการท่ีขาดประสิทธิภาพ 

                   การลดตนทุนการผลิตท่ีเกิดจากการขนสง 
  - ทําการปรับผังกระบวนการผลิตและผังโรงงานโดยคํานึงถึงความตอเนื่อง, ความสมดุลของ

กระบวนการ, การเคลื่อนไหว เปนหลัก ซ่ึงโดยสวนมากจะมีขอจํากัดคอนขางมากโดยเฉพาะโรงงานท่ีมี
เครื่องจักรขนาดใหญ ซ่ึงการเคลื่อนยายทําไดยากและเกิดตนทุนสูง. *การปรับปรุงผังกระบวนการและผัง
โรงงานควรมีการประชุมทุกฝายท่ีเก่ียวของและพิจารณาอยางรอบคอบเนื่องจากตนทุนในการปรับเปลี่ยนอาจ
สูงกวาตนทุนการผลิตท่ีลดลง 
 
 4) ความสูญเสียจากการเก็บวัสดุคงคลังมากเกินไป(Excess Inventory)  
  การเก็บวัสดุคงคลังมากเกินไป ทําใหเกิดคาเสียโอกาสในการขาย, คาใชจายในการจัดเก็บละ
ควบคุมวัสดุคงคลังท้ังวัตถุดิบและผลิตภัณฑสําเร็จรูป 
  สาเหตุของของสูญเสียจากการเก็บวัสดุคงคลังมากเกิน 

 - เปนผลมากจากการผลิตท่ีมากเกิน 
 - จํานวนจัดเก็บเพ่ือความปลอดภัย(minimum stock/safety stock) และ ปริมาณการสั่งซ้ือ

ข้ันต่ํา(minimum order quantity:MOQ) ไมเหมาะสม 
 - การวางแผนการผลิตท่ีคลาดเคลื่อน 
 การลดตนทุนท่ีเกิดจากการจัดเก็บวัสดุคงคลังมากเกินไป 
 - ทบทวน Minimum Stock และ Safety Stock 



177 

 

 - ทบทวนแผนการผลติ 
 5) ความสูญเสียท่ีเกิดจากงานเสีย(Defect) 
  การผลิตงานเสียกอใหเกิดการสูญเสียคือ คาใชจายในการผลิตภัณฑซํ้าหรือแกไข ซ่ึงรวมถึง 
วัตถุดิบ, คาแรง, คาสาธารณูปโภค และอ่ืนๆ เพ่ิมข้ึนมาโดยท่ีไดผลิตภัณฑสําเร็จรูปเทาเดิม 
  สาเหตุของความสูญเสียจากงานเสีย 

 - พนักงานขาดทักษะ 
 - ประมาท เลินเลอ 
 - วิธีการทํางานไมเหมาะสม 
 - วัตถุดิบไมมีคุณภาพ 
 - เครื่องจักรประสิทธิภาพต่ํา 
 - เรงรีบจนเกินไป 
  การลดตนทุนท่ีเกิดจากงานเสีย 

  โดยปกติแลวงานเสียท่ีเกิดในกระบวนการผลิตทางหนวยงานดานคุณภาพจะเขามาวิเคราะห
รวมกันกับฝายผลิตเพ่ือสาเหตุของงานเสียหรืองานท่ีไมเปนไปตามขอกําหนด โดยหามาตรฐานในการแกไขและ
ปองกันอยูแลว 
 6) ความสูญเสียท่ีเกิดจาการเคล่ือนไหวมากเกินไป(Excess Motion)  
  การเคลื่อนไหวท่ีเกิดเกินความจําเปนสงผลใหระยะเวลาในการทํางานนานข้ึน คาใชจาย อ่ืนๆ ก็
จะตามมาเชน คาแรงงาน, คาสาธารณูปโภค เปนตน 
  สาเหตุของการสูญเสียท่ีเกิดจากการเคล่ือนไหวมากเกินไป 

 - วิธีการทํางานท่ีขาดประสิทธิภาพ 
 - ทักษะของพนักงานไมเพียงพอ 
 - ผังของกระบวนการไมเหมาะสม 
 การลดตนทุนการผลิตท่ีเกิดจากเคล่ือนไหวมากเกินไป 
 - ใชหลักการของ work study เขามาชวยในการวิเคราะห แกไข และปรับปรุง 
 - ฝกอบรมดานทักษะใหกับพนักงาน 
 - จัดทําวิธีการทํางานท่ีเปนมาตรฐาน 

  7) ความสูญเสียของกระบวนการท่ีไมกอใหเกิดคุณคาหรือผลิตภัณฑ (Non-Value Added 
Processing) คือ กระบวนการสวนเกิน ไมมีกระบวนการนี้ก็สามารถผลิตผลิตภัณฑได 
  สาเหตุของความสูญเสียท่ีเกิดจากกระบวนการท่ีไมกอใหเกิดมูลคา 

 - ขาดความรูความเขาใจในกระบวนอยางแทจริง 
 - ยึดติดกับวิธีการเกาท่ีทําตอเนื่องกันมา เลยทําใหอยากท่ีจะเปลี่ยนแปลง 
 - ขาดการวิเคราะหอยางเปนระบบ 
การลดตนทุนการผลิตท่ีเกิดจากกระบวนการท่ีไมกอใหเกิดมูลคา 
 - มีการวิเคราะหและศึกษากระบวนการอยางเปนระบบ 
 - ใชหลักการของวิศวกรรมคุณคา (Value Engineering) เขามาชวยในการวิเคราะห 
 - ยอมรับแนวคิดใหม โดยอาจใหเหตุผลกับพนักงานวา วิธีการเกาไมใชวิธีการท่ีผิด และวิธีการ

ใหมๆ เปนการปรับปรุงและเพ่ิมประสิทธิภาพของกระบวนการ ชวยใหใชงานงายข้ึน (บทความออนไลน ,มปป.) 
 
 

http://production-cost.blogspot.com/p/blog-page.html
http://production-cost.blogspot.com/p/blog-page.html
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6. การวิเคราะห SWOT การผลิต การตลาดและอุตสาหกรรมยางพาราปลายน้ํา 
 1.  Strength 

- ไทยเปนผูผลิตและผูสงออกยางพารารายใหญของโลกมานานจนมีชื่อเสียงเปนท่ียอมรับ ทําให
การหาตลาดสงออกทําไดงาย 

-ไทยมีศักยภาพสูงในการผลติและแปรรูปยางพารา โดยเฉพาะยางแผนรมควัน ซ่ึงไทยเปนผูผลิต
และผูสงออกรายใหญท่ีสุดของโลกตอเนื่องมาเปนเวลาไมต่ํากวา 20 ป 

- เปนอุตสาหกรรมท่ีไทยมีความสามารถในการแขงขันสูง เพราะพ่ึงพาวัตถุดิบในประเทศเปน
สําคัญ 
 2.  Weakness 

-  ผลผลิตยางพารากวารอยละ 90 ตองพ่ึงพาตลาดสงออก จึงออนไหวตอการเปลี่ยนแปลงของ
ตลาดโลก 

-  การสงออกยางพารามีคาใชจายในการขนสงสูง เนื่องจากสวนใหญใชการขนสงทางรถไฟผาน
ดานปาดังเบซาร เพ่ือไปถายสินคาลงเรือขนสงระหวางประเทศท่ีทาเรือปนังของมาเลเซีย 

-  โครงสรางการปลูกยางพาราของไทยสวนใหญเปนเกษตรกรรายยอย ทําใหมีตนทุนสูงในการ
รวบรวมวัตถุดิบ  คาขนสง และคานายหนา/คนกลาง 

-  ตนทุนการผลิตยางแทงของไทยสูง เนื่องจากไทยใชยางแผนดิบเปนวัตถุดิบหลักในการผลิต 
ขณะท่ีประเทศคูแขงใชน้ํายางสด หรือยางกนถวย ทําใหกรรมวิธีการผลิตสั้น และมีตนทุนต่ํากวาไทย  
                 3.  Opportunity 

-  แนวโนมการขยายตัวของอุตสาหกรรมยานยนตของจีน สงผลใหจีนมีความตองการใชยางพารา
เพ่ิมข้ึน  ซ่ึงชวยทดแทนความตองการใชยางพาราของสหรัฐฯ ญี่ปุน และ EU ยังมีความผันผวนตามภาวะ
เศรษฐกิจ 

-  โครงสรางอุตสาหกรรมยางพาราแปรรูปข้ันตนของไทยเปลี่ยนจากเดิมท่ีเนนผลิตเฉพาะยาง
แผนรมควันมาเปนยางแทงมากข้ึน นับเปนการขยายโอกาสเพ่ือสอดรับกับความตองการของตลาดโลกท่ีหันมา
ใชยางแทงมากข้ึน 

 4. Threat 
-  ราคายางพารามีความผันผวนสูงท้ังจากการเปลี่ยนแปลงของปจจัยพ้ืนฐานดานอุปสงคและ

อุปทานรวมถึงการเก็งกําไรในตลาดซ้ือขายลวงหนา 
-  ผูผลิตยางรถยนตพยายามคิดคนเทคโนโลยีการพัฒนายางสังเคราะหใหมีคุณสมบัติทดแทนยาง

ธรรมชาติไดมากข้ึนเนื่องจากราคายางธรรมชาติมีความผันผวนสูงกวาราคายางสังเคราะหมาก ประกอบกับ
อุปทานยางสังเคราะหสามารถตอบสนองอุปสงคไดรวดเร็วกวายางธรรมชาติ 
 
7. ปญหาและขอเสนอแนะแนวทางในการพัฒนาอุตสาหกรรมยางพารา 
1) ปญหาของการยกระดับการพัฒนาอุตสาหกรรมยาง 
  1. ประเทศไทยเปนผูสงออกยางอันดับ 1 ของโลก มีปริมาณการผลิตยางพาราประมาณ 3.4 
ลานตันตอป โดยสงออก(เชิงปริมาณ) ผลิตภัณฑยางแปรรูปข้ันตนสูงถึงรอยละ 86 (คิดเปนมูลคารอยละ 60 
ของมูลคาการสงออกยางท้ังหมด) และรอยละ 14 เปนผลิตภัณฑแปรรูปยางมีมูลคาถึงรอยละ 40 (ขอมูลป 
2554)  
  2. ขาดการบูรณาการคลัสเตอรยาง ขาดการเช่ือมโยงและไมเอ้ือซ่ึงกันและกัน ท้ังตนน้ํา-กลาง
น้ําและปลายน้ํา โดยโครงสรางการผลิตยังเปนแบบตางคนตางทํา 
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  3. การขาดยุทธศาสตรแปรรูปผลิตภัณฑยางเปนวาระแหงชาติ ประเทศไทยขาดทิศทางการ
พัฒนายกระดับอุตสาหกรรมยางและขาดการวางยุทธศาสตรอยางเปนระบบในการแปรรูปยางดิบไปเปน
ผลิตภัณฑยางเพ่ือสรางมูลคาเพ่ิมจากผลิตภัณฑยาง 
  4. ขาดนวัตกรรมและการวิจัย ดานการพัฒนาการใชประโยชนจากยางธรรมชาติไปสูวัตถุดิบ
อ่ืนๆ อยางเปนเชิงธุรกิจ เชน สงเสริมการใชยางในการปูพ้ืนงาน ,พ้ืนถนน ฯลฯ  
 
2) ขอเสนอแนะแนวทางในการพัฒนาอุตสาหกรรมยางพารา 
  1. การสงเสริมการพัฒนาผลิตภัณฑยางเปนกิจกรรมท่ีชวยสงเสริมใหผูประกอบการไดพัฒนา
ผลิตภัณฑใหมีมูลคาเพ่ิม มีนวัตกรรมผลิตภัณฑยางเขาสูตลาดมากข้ึน เชน สงเสริมใหมีการพัฒนาเฟอรนิเจอร
จากไมยาง การออกแบบผลิตภัณฑยางอ่ืนๆ เปนตน เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขันของอุตสาหกรรม
ยางและผลิตภัณฑยางของไทยในกลุมประเทศอาเซียน 
     2. การจัดการรวมกลุมเครือขายอุตสาหกรรมยางเพ่ือใหผูประกอบการท้ังหมดไดแลกเปลี่ยน
ขอมูลและประสบการณ เพ่ือนํามาพัฒนาอุตสาหกรรมของตนเองท้ังในดานการบริหารจัดการ การพัฒนา
ผลิตภัณฑ รวมถึงกระบวนการผลิตท่ีแตละอุตสาหกรรมใชดวย 
  3. การพัฒนาความเชื่อมโยงของระบบ ERP และ IT ในอุตสาหกรรมยางและผลิตภัณฑยาง โดย
ระบบ ERP เปนระบบการจัดการขอมูลสารสนเทศท่ีมีความเชื่อมโยงกันในองคกร เชน ฝายการผลิต ฝาย
การตลาด ฝายขาย ฝายการเงิน และฝายโลจิสติกส เปนตน เพ่ือใหการดําเนินงานเปนไปอยางราบรื่น แตละ
ฝายสามารถเขาถึงขอมูลไดโดยตรง ซ่ึงระบบดังกลาวจะเนนใชในอุตสาหกรรม SMEs ท้ังนี้ กสอ.ไดมีการพัฒนา
ระบบใหสอดคลองกับการดําเนินงานของผูประกอบการแตละราย และเขาไปดําเนินงานติดตั้งระบบรวมถึง 
การอบรมการใชงานระบบใหแกผูปฏิบัติงานดวย 
  4. การพัฒนาสิ่งแวดลอมในอุตสาหกรรมยางและผลิตภัณฑยาง โดย กสอ.ไดใหคําปรึกษาแนะนํา
แกผูประกอบการในการพัฒนาสิ่งแวดลอมเพ่ือใหถูกตองตามมาตรฐาน ไมทําลายสภาพแวดลอม ปองกันปญหา
ดานสิ่งแวดลอมท่ีจะเกิดข้ึน อีกท้ังเปนการลดตนทุนการผลิตดวย อาทิ การพัฒนาบอพักน้ํายางไมใหทําลาย
สภาพแวดลอมท้ังภายในโรงงานและภายนอกโรงงานท่ีอาจมีผลตอชุมชนดวย 
 
8. คาดการณแนวโนมการผลิต และการตลาดของอุตสาหกรรมยางพาราปลายน้ํา 
 1) สรุปภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรมป 2558 และแนวโนมป 2559 (อุตสาหกรรมยางและผลิตภัณฑยาง
และผลิตภัณฑยาง)  
  ภาวะอุตสาหกรรมยางและผลิตภัณฑยางในประเทศในป 2558 ผลิตภัณฑในกลุมยางยานพาหนะ
ยังขยายตัวได ถึงแมวาจะชะลอตัวลงเล็กนอยในไตรมาสท่ี 2 ตามภาวะเศรษฐกิจท่ียังไมฟนตัวเทาท่ีควร 
สําหรับตลาดถุงมือยาง/ถุงมือตรวจภายในประเทศขยายตัวไดดี ตามกระแสความวิตกกังวลดานสุขภาพอนามัย  
  ในสวนของมูลคาการสงออกยางและผลิตภัณฑยางปรับตัวลดลง ถึงแมวาปริมาณการสงออกยาง
แปรรูปข้ันตนจะเพ่ิมข้ึน แตราคายางปรับตัวลดลงอยางมาก จึงทําใหมูลคาการสงออกลดลงตามไปดวย สําหรับ
การสงออกผลิตภัณฑยางยานพาหนะ มีแนวโนมเพ่ิมข้ึน เนื่องจากสหรัฐอเมริกาตออายุการให GSP แกสินคา
ไทยออกไป ในสวนของมูลคาการสงออกถุงมือยาง/ถุงมือตรวจ ปรับตัวลดลง เนื่องจากความตองการใชของ
ตลาดหลัก คือ สหรัฐอเมริกา ญ่ีปุน และสหภาพยุโรป ชะลอตัวลง และสวนหนึ่งมาจากการถูกตัดสิทธิพิเศษ
ทางภาษีศุลกากรเปนการท่ัวไป (Generalized System of Preference : GSP) จากสหภาพยุโรป  
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การผลิต  
  การผลิตยางแปรรูปข้ันตน ป 2558 คาดวาจะลดลงรอยละ 5.15 เม่ือเทียบกับ ปกอน สําหรับ
การผลิตผลิตภัณฑยางท่ีสําคัญ ในสวนของกลุมผลิตภัณฑยางลอ ไดแก ยางนอกรถยนตนั่ง/รถกระบะ ยางนอก
และยางในรถจักรยานยนต/จักรยาน ยางนอกรถบรรทุก/รถโดยสาร/ รถแทรกเตอรยางในรถบรรทุกและรถ
โดยสาร และยางหลอดอก เม่ือเทียบกับปกอนคาดวาจะปรับตัวเพ่ิมข้ึนทุกผลิตภัณฑ ตามการขยายตัวของ
อุตสาหกรรมรถยนตในประเทศ ถึงแมวาจะชะลอตัวลงเล็กนอยในไตรมาสท่ี 2 ตามภาวะเศรษฐกิจท่ียังไมฟน
ตัวเทาท่ีควร  
  ในสวนของการผลิตถุงมือยาง/ถุงมือตรวจ เม่ือเทียบกับปกอน คาดวาจะปรับตัวลดลง รอยละ 
18.78 โดยปริมาณการผลิตถุงมือยาง/ถุงมือตรวจท่ีลดลงนี้ สวนหนึ่งมาจากการสงออกท่ีลดลง เนื่องจากไทยถูก
ตัด GSP จากสหภาพยุโรปซ่ึงเปนตลาดสงออกหลักของไทย ท่ีมีผลบังคับใชเม่ือวันท่ี 1 มกราคม 2558 ซ่ึงถุงมือ
ยาง/ถุงมือตรวจของไทยเปนกลุมสินคาท่ีมีการใชสิทธิ GSP สูง  
 
การตลาดและการจําหนาย  
การจําหนายในประเทศ  
  การจําหนายยางแปรรูปข้ันตนในประเทศ ป 2558 คาดวาจะปรับตัวลดลงรอยละ 23.42 เม่ือ
เทียบกับปกอน สําหรับการจําหนายผลิตภัณฑยางท่ีสําคัญในประเทศ ในสวนของกลุมผลิตภัณฑยางลอ ไดแก 
ยางนอกรถยนตนั่ง/รถกระบะ ยางนอกและยางในรถจักรยานยนต/จักรยาน ยางนอกรถบรรทุก/รถโดยสาร/รถ
แทรกเตอร ยางในรถบรรทุกและรถโดยสาร และยางหลอดอก เม่ือเทียบกับปกอนคาดวาจะปรับตัวเพ่ิมข้ึนทุก
ผลิตภัณฑ  
  ในสวนของการผลิตถุงมือยาง/ถุงมือตรวจ เม่ือเทียบกับปกอน คาดวาจะปรับตัวเพ่ิมข้ึน รอยละ 
39.77 เนื่องจากเปนสินคาท่ีมีความจําเปนทางการแพทย และใชในภาคอุตสาหกรรมและครัวเรือน อีกท้ัง
กระแสความวิตกกังวลการรักษาสุขภาพอนามัยของผูบริโภคจากโรคระบาด  
 
การคาระหวางประเทศ  
การสงออก  
  การสงออกยางแปรรูปข้ันตนของไทย ประกอบดวย ยางแผน ยางแทง น้ํายางขน และยางพารา
อ่ืนๆ โดยใน ป 2558 คาดวาจะมีมูลคาการสงออกประมาณ 5,187.85 ลานเหรียญสหรัฐฯ เม่ือเทียบกับปกอน 
ปรับตัวลดลงรอยละ 13.84 ซ่ึงแมวาปริมาณการสงออกยางแปรรูปข้ันตนจะเพ่ิมข้ึน แตราคายางปรับตัวลดลง
มาก จึงทําใหมูลคาการสงออกลดลงตามไปดวย โดยตลาดสงออกยางพาราท่ีสําคัญ คือ จีน มาเลเซีย ญ่ีปุน 
เกาหลีใต และสหรัฐอเมริกา  
  สําหรับการสงออกผลิตภัณฑยาง ประกอบดวย ยางยานพาหนะ ถุงมือยาง/ถุงมือตรวจ ยางรัด
ของ หลอดและทอ สายพานลําเลียงและสงกําลัง ผลิตภัณฑยางท่ีใชในทางเภสัชกรรม ยางวัลคาไนซ และ
ผลิตภัณฑยางอ่ืนๆ โดย ป 2558 คาดวาจะมีมูลคาการสงออกรวม 6,900.06 ลานเหรียญสหรัฐฯ เม่ือเทียบกับ
ปกอน ปรับตัวลดลงรอยละ 13.82 โดยในสวนของยางยานพาหนะท่ีชะลอตัวลงเล็กนอยในชวงตนปเริ่มปรับตัว
ดีข้ึน เนื่องจากความตองการของตลาดหลักท่ีสําคัญ คือ สหรัฐอเมริกา และญ่ีปุนปรับตัวเพ่ิมข้ึน ในขณะท่ีการ
สงออกถุงมือยาง/ถุงมือตรวจปรับตัวลดลงจากปกอน เนื่องจากความตองการของตลาดหลัก คือ สหรัฐอเมริกา 
ญี่ปุน และสหภาพยุโรป ชะลอตัวลง ซ่ึงสวนหนึ่งมาจากการถูกตัด GSP จากสหภาพยุโรป ท่ีมีผลบังคับใชเม่ือ
วันท่ี 1 มกราคม 2558 ทําใหไทยสูญเสียความสามารถในการแขงขันกับประเทศคูแขงท่ีสําคัญไป  
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  ในสวนของผลิตภัณฑยางคอมพาวด มีมูลคาการสงออกปรับตัวลดลง เนื่องจากจีนซ่ึงเปนตลาด
สงออกยางคอมพาวดของไทย ไดออกประกาศปรับปรุงมาตรฐาน การผลิตยางคอมพาวด โดยใหใชยาง
ธรรมชาติในการผลิตไดไมเกินรอยละ 88 และสวนท่ีเหลืออีกรอยละ 12 ใหเปนสวนผสมของเขมาดํา (Carbon 
Black) และสารเคมีอ่ืนๆ แทนสัดสวนการผลิตเดิมท่ีมียางธรรมชาติไมเกินรอยละ 95.00 - 99.50 จึงสงผลให
บริษัทผลิตยางลอในจีนเริ่มกังวลตอการนําเขายางคอมพาวดจากไทย จึงชะลอการสั่งซ้ือยางคอมพาวดออกไป  
การนําเขา  
  ในป 2558 การนําเขายางและเศษยาง คาดวาจะมีมูลคาประมาณ 947.26 ลานเหรียญสหรัฐฯ 
เม่ือเทียบกับปกอน ปรับตัวลดลงรอยละ 11.06  
  สําหรับการนําเขาผลิตภัณฑยางท่ีสําคัญ ประกอบดวย ทอหรือขอตอและสายพานลําเลียง ยาง
รถยนต กระเบื้องปูพ้ืน/ปดผนัง ยางวัลแคไนซ และผลิตภัณฑยางอ่ืนๆ มีมูลคา 1,113.81 ลานเหรียญสหรัฐฯ 
เม่ือเทียบกับปกอน ปรับตัวลดลงรอยละ 2.56 อยางไรก็ตาม มีการนําเขาผลิตภัณฑยางเพ่ิมข้ึนในสวนของยาง
รถยนต และมีแนวโนมจะเพ่ิมข้ึนอยางตอเนื่อง  
ราคาสินคา  
  ราคายางพารา ป 2558 ชะลอตัวลงตามภาวะเศรษฐกิจโลกท่ีชะลอตัว รวมท้ังปริมาณการผลิตท่ี
มีมากกวาความตองการใช โดยผลผลิตจากพ้ืนท่ีปลูกใหมเริ่มทยอยออกสูตลาด  
 
นโยบายภาครัฐท่ีเกี่ยวของ  
  1. กระทรวงอุตสาหกรรม โดยสํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ดําเนินโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ
ยางและไมยางพาราภายใตเครือขายความรวมมือ ระหวางผูประกอบการและหนวยงานวิจัย และโครงการ
พัฒนาระบบฐานขอมูลเชิงลึกอุตสาหกรรมผลิตภัณฑยางและไมยางพารา ซ่ึงผลท่ีคาดวาจะไดรับจากการ
ดําเนินโครงการดังกลาว คือสรางมูลคาเพ่ิมจากการใชวัตถุดิบยางเพ่ือผลิตผลิตภัณฑท่ีหลากหลาย และได
มาตรฐานสากล ซ่ึงจะเพ่ิมขีดความสามารถการแขงขันในตลาดโลก สงผลใหอุตสาหกรรมผลิตภัณฑยางและไม
ยางพาราของไทยเติบโตไดอยางยั่งยืน  
  2. รัฐบาลมีนโยบายในการพัฒนาอุตสาหกรรมยางพาราท้ังระบบ ซ่ึงจะดําเนินการพัฒนา
อุตสาหกรรมยางพาราตั้งแตตนน้ํา กลางน้ํา ปลายน้ํา ซ่ึงไดรับความเห็นชอบจากคณะรักษาความสงบแหงชาติ 
เม่ือวันท่ี 26 สิงหาคม 2557 โดยมีแนวทางในการดําเนินการ คือ การรักษาเสถียรภาพราคายางโดยการควบคุม
การผลิตและการบริหารสต็อคยาง การสงเสริมการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑยาง การสงเสริมการเพ่ิมมูลคาและ
คุณภาพผลผลิต และการปรับโครงสรางดานการตลาด  
 
สรุปและแนวโนม  
สรุป  
  ในป 2558 อุตสาหกรรมยางและผลิตภัณฑยาง ในกลุมผลิตภัณฑยางลอโดยรวมยังขยายตัวได 
ตามการขยายตัวของอุตสาหกรรมรถยนตในประเทศ ถึงแมวาจะชะลอตัวลงเล็กนอยในไตรมาสท่ี 2 ตามภาวะ
เศรษฐกิจท่ียังไมฟนตัวเทาท่ีควร สําหรับการผลิตถุงมือยาง/ถุงมือตรวจ เม่ือเทียบกับปกอน คาดวาจะปรับตัว
ลดลง ตามการสงออกท่ีลดลง เนื่องจากไทยถูกตัด GSP จากสหภาพยุโรปซ่ึงเปนตลาดสงออกหลักของไทย ท่ีมี
ผลบังคับใชเม่ือวันท่ี 1 มกราคม 2558 ซ่ึงถุงมือยาง/ถุงมือตรวจ ของไทยเปนกลุมสินคาท่ีมีการใชสิทธิ GSP สูง  
  การสงออกยางและผลิตภัณฑยางปรับตัวลดลง ถึงแมในสวนของปริมาณการสงออกยางแปรรูป
ข้ันตนจะเพ่ิมข้ึน แตราคายางปรับตัวลดลงมาก จึงทําใหมูลคาการสงออกลดลงตามไปดวย สําหรับการสงออก
ยางยานพาหนะเริ่มปรับตัวดีข้ึน ตามความตองการของตลาดสงออกหลัก คือ สหรัฐอเมริกา และญี่ปุน สําหรับ
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มูลคาการสงออกถุงมือยาง/ถุงมือตรวจ ปรับตัวลดลง เนื่องจากความตองการใชของตลาดหลัก คือ 
สหรัฐอเมริกา ญี่ปุน และสหภาพยุโรป ชะลอตัวลง ซ่ึงสวนหนึ่งมาจากการถูกตัด GSP จากสหภาพยุโรป ท่ีมีผล
บังคับใชเม่ือวันท่ี 1 มกราคม 2558 ทําใหไทยสูญเสียความสามารถในการแขงขันกับประเทศคูแขงท่ีสําคัญไป 
และในสวนของผลิตภัณฑยางคอมพาวด จีนไดออกประกาศปรับปรุงมาตรฐานการผลิตยางคอมพาวด โดยใหใช
ยางธรรมชาติในการผลิตไดไมเกินรอยละ 88 และสวนท่ีเหลืออีกรอยละ 12 ใหเปนสวนผสมของเขมาดํา 
(Carbon Black) และสารเคมีอ่ืนๆ สงผลใหบริษัทผลิตยางลอในจีนเริ่มกังวลตอการนําเขายางคอมพาวดจาก
ไทย จึงชะลอการสั่งซ้ือยางคอมพาวดออกไป  
 
แนวโนม  
  สถานการณของอุตสาหกรรมผลิตภัณฑยางใน ป 2559 ในสวนของกลุมอุตสาหกรรมยาง
ยานพาหนะในประเทศคาดวาจะยังขยายตัวได ตามการขยายตัวของอุตสาหกรรมรถยนตในประเทศ สําหรับ
การสงออกในสวนของผลิตภัณฑยางยานพาหนะ มีแนวโนมเพ่ิมข้ึน เนื่องจากสหรัฐอเมริกาตออายุการให GSP 
แกสินคาไทยออกไปอีก 4 ป 5 เดือน โดยไดมีการลงนาม เม่ือวันท่ี 29 มิถุนายน 2558 ซ่ึงจะมีผลหลังจากลง
นามแลว 30 วัน และผูประกอบการจะไดรับสิทธิการคืนภาษียอนหลัง 2 ปจากการตออายุ GSP ครั้งนี้  
  ในสวนของถุงมือยาง/ถุงมือตรวจ คาดวาจะชะลอตัวลงตามภาวะเศรษฐกิจของตลาดสงออกหลัก 
รวมท้ังการถูกตัดสิทธิ GSP จากสหภาพยุโรป  
  สําหรับแนวโนมดานราคายางพาราใน ป 2559 คาดวาจะทรงตัว โดยมีแนวโนมชะลอตัวลง
ในชวงตนป เนื่องจากเปนชวงท่ีผลผลิตเริ่มออกสูตลาดมาก ประกอบกับการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจโลกท่ี
ชะลอตัว ยังเปนปจจัยเสี่ยงท่ีอาจสงผลกระทบตอราคายางพารา (สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม, 2559  
อางโดยสถาบันวิจัยยาง การยางแหงประเทศ , 2559) 
 
9. นโยบาย กฎ ขอบังคับตางๆท่ีเกี่ยวของกับการผลิต การตลาด และการสงออกผลิตภัณฑยางพาราและ
ประเทศผูสงออกหลักของไทย 
1) กฎหมายหลักท่ีสําคัญของอุตสาหกรรมผลิตภัณฑยาง (อุตสาหกรรมปลายน้ํา) 
      1.1 พ.ร.บ. มาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 

- กําหนดรายการอยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยางเก่ียวกับรูปราง แบบ วิธีการทํา วิธีทดลอง หีบ
หอ สัญลักษณ เครื่องหมาย สี หมายเลข ฯลฯ 

- ใหอํานาจสํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมเปนดวยงานปฏิบัติดานการพัฒนาและ
กํากับมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมของไทย 
  1.2 พ.ร.บ.โรงงาน พ.ศ. 2532 

- กําหนดใหกิจการโรงงานตองปฏิบัติตามเง่ือนไขตางๆ เชน หลักเกณฑท่ีตั้งของโรงงาน 
สภาพแวดลอม ลักษณะเครื่องจักร คนงาน กรรมวิธีการผลิต มาตรฐาน วิธีการควบคุมการปลอยของเสีย จัดให
มีเอกสารท่ีจําเปนประจําโรงงานเพ่ือประโยชนในการตรวจสอบ 
  1.3 พ.ร.บ. คุมครองแรงงาน พ.ศ. 2541 

- กําหนดมาตรฐานข้ันต่ําในการใชแรงงานและการจายคาตอบแทนในการทํางาน 
- กําหนดคาจาง คาลวงเวลา คาทํางานในวันหยุด ฯลฯ 
- กําหนดใหนายจางจัดอุปกรณความปลอดภัยใหแกลูกจางตามลักษณะงาน 
(ฐานขอมูลยางและผลิตภัณฑยาง สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม, มปป.) 
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2) พิธีการสงออก 
 ในการสงออกสินคา ผูสงออกก็จะตองปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และประกาศท่ีกรมศุลกากร
และหนวยงานอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของในการสงออกกําหนดไวใหครบถวนเชนเดียวกับการนําเขา โดยมีคําแนะนําใน
การจัดเตรียมเอกสาร และปฏิบัติตามข้ันตอนพิธีการศุลกากรในการสงออกสินคา ดังนี้ 
 1. ประเภทใบขนสินคาขาออก  เปนแบบพิมพท่ีกรมศุลกากรกําหนดใหผูสงออกตองยื่นตอกรมศุลกากรใน
การสงออกสินคา ซ่ึงจําแนกออกเปน 4 ประเภท ตามลักษณะการสงออก ดังนี้ 
    (1) แบบ กศก.101/1 ใบขนสินคาขาออก ใชสําหรับการสงออกในกรณี ดังตอไปนี้ 
         - การสงออกสินคาท่ัวไป 
         - การสงออกของสวนบุคคลและเอกสิทธิ์ 
         - การสงออกสินคาประเภทสงเสริมการลงทุน (BOI) 
         - การสงออกสินคาจากคลังสินคาทัณฑบน 
         - การสงออกสินคาท่ีขอชดเชยคาภาษีอากร 
         - การสงออกสินคาท่ีขอคืนอากรตามมาตรา 19 ทว ิ
         - การสงออกสินคาท่ีตองการใบสุทธินํากลับ 
         - การสงสินคากลับออกไป (RE-EXPORT) 
  (2) แบบ กศก.103 คํารองขอผอนผันรับของ/สงของออกไปกอน ใชสําหรับการขอสงสินคาออก
ไปกอนปฏิบัติพิธีการใบขนสินคาขาออกในลักษณะท่ีกรมศุลกากรกําหนดไว ในประมวลระเบียบปฏิบัติศุลกากร 
พ.ศ. 2544 
  (3) แบบ A.T.A. Carnet ใบขนสินคาสําหรับนําของเขาหรือสงของออกชั่วคราว  ใชสําหรับพิธี
การสงของออกชั่วคราวในลักษณะท่ีกําหนดในอนุสัญญา 
  (4) ใบขนสินคาพิเศษสําหรับรถยนตและจักรยานยนตนําเขาหรือสงออกชั่วคราว  ใชสําหรับการ
สงออกรถยนตและจักรยานยนตชั่วคราว  
  
2. เอกสารท่ีผูสงออกควรจัดเตรียมในการสงออกสินคา 
(1)  ใบขนสินคาขาออก ประกอบดวยตนฉบับและสําเนา 1 ฉบับ 
(2)  บัญชีราคาสินคา (Invoice) 2 ฉบับ  
(3)  แบบธุรกิจตางประเทศ (Foreign Transaction Form) : ธต. 1 จํานวน 2 ฉบับ กรณีสินคาสงออกมีราคา 
FOB เกิน 500,000 บาท 
(4)  ใบอนุญาตสงออกหรือเอกสารอ่ืนใดสําหรับสินคาควบคุมการสงออก 
(5)  เอกสารอ่ืน ๆ (ถามี)  
 
 3. ข้ันตอนการปฏิบัติพิธีการสงออกสินคา 
    (1)  ผูสงออกหรือตัวแทนสงขอมูลใบขนสินคาขาออกและบัญชีราคาสินคา (Invoice) ทุกรายการ
จากเครื่องคอมพิวเตอรของผูสงออกหรือตัวแทนมายังเครื่องคอมพิวเตอรของกรมศุลกากร โดยผานบริษัทผู
ใหบริการระบบแลกเปลี่ยนขอมูลอิเล็คทรอนิกส  
  (2)  เม่ือเครื่องคอมพิวเตอรของกรมศุลกากรตรวจสอบขอมูลในใบขนสินคาขาออกสงมาถูกตอง
ครบถวนแลว จะออกเลขท่ีใบขนสินคาขาออกและตรวจสอบเง่ือนไขตางๆท่ีกรมศุลกากรกําหนดไว เพ่ือจัดกลุม
ใบขนสินคาขาออกเปน 2 ประเภท ดังตอไปนี้และแจงกลับไปยังผูสงออกหรือตัวแทน เพ่ือจัดพิมพใบขนสินคา 
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         ใบขนสินคาขาออกท่ีตองตรวจสอบพิธีการ (Red Line) สําหรับใบขนสินคาประเภทนี้ ผูสงออก
หรือตัวแทนตองนําใบขนสินคาไปติดตอกับหนวยงานประเมินอากรของทาท่ีผานพิธีการ  
         ใบขนสินคาขาออกท่ีไมตองตรวจสอบพิธีการ (Green Line) สําหรับใบขนสินคาขาออกประเภท
นี้ ผูสงออกสามารถชําระคาอากร (ถามี) และดําเนินการนําสินคาไปตรวจปลอยเพ่ือสงออกไดเลยโดยไมตองไป
พบเจาหนาท่ีประเมินอากร 
  
 4. ขอควรทราบเพ่ิมเติมในการสงออกสินคา 
     (1)   ถาสินคาท่ีสงออกเปนสินคาท่ีผูสงออกประสงคจะนํากลับเขามาในประเทศไทยอีกภายใน
หนึ่งปโดยขอยกเวนอากรขาเขา ใหเพ่ิมคูฉบับใบขนสินคาขาออกอีกหนึ่งฉบับเพ่ือใชเปนหลักฐานท่ีเรียกวา 
“ใบสุทธินํากลับ” เพ่ือเปนหลักฐานในการนําสินคากลับเขามา 
   (2)   การสงน้ํามันหรือผลิตภัณฑน้ํามันท่ีผลิตในราชอาณาจักรไปจําหนายยังตางประเทศและผู
สงออกตองการขอคืนภาษีน้ํามันของกรมสรรพสามิต ใหเพ่ิมคูฉบับใบขนสินคาขาออกอีกหนึ่งฉบับและเขียน
หรือประทับตรายางมีขอความวา “ขอคืนภาษีน้ํามันหรือผลิตภัณฑน้ํามัน” ไว 
 ตอนบนใบขนสินคาขาออกและคูฉบับ 
  (3)   สําหรับทากรุงเทพ การสงสินคา Re-Export ไปยังประเทศ สปป.ลาวและประสงคจะขอคืน
อากรขาเขา ใหเพ่ิมคูฉบับใบขนสินคาขาออกอีกหนึ่งฉบับแนบติดกับตนฉบับใบขนสินคาขาออกดวย 
  (4)   การสงออกท่ีผูสงออกประสงคจะไดเอกสารสงออกจากกรมศุลกากรเพ่ือขอรับเงินชดเชย
อากร จะตองยื่นคูฉบับใบขนสินคาขาออกอีกหนึ่งฉบับ ซ่ึงมีลักษณะพิเศษคือมีสีน้ําเงินท่ีมุมท้ัง 4 มุม 
 
  (5)   สินคาสงออกท่ีขอคืนอากรตามมาตรา 19 ทว ิจะตองยื่นใบแนบใบขนสินคาขาออก เพ่ือขอ
คืนอากรตามมาตรา 19 ทว ิ
  (6)   สถานท่ีสําหรับตรวจสินคาขาออก มีดังนี้  

- ทาศุลกสถาน (ทากองตรวจสินคาขาออกเดิม) หรือ ณ ทําเนียบทาเรือท่ีไดรับอนุมัติสําหรับการ
นําเขา - สงออก 

- งานตรวจคอนเทนเนอรและสถานีตรวจสอบขาออก (Main Gate) ฝายตรวจสินคาท่ี 2 ภายใน
บริเวณทาเรือกรุงเทพ 

- สถานีตรวจและบรรจุสินคาเขาคอนเทนเนอร เพ่ือการสง ออก (สตส. LCY.) 
- สําหรับขาว แร ยาง ณ โรงเก็บขาว โรงสีขาว โรงเก็บแร โรงเก็บ ยาง อันไดรับอนุมัติตาม

มาตรา 7(4) แหง พ.ร.บ.ศุลกากร พ.ศ. 2469 
- โรงพักสินคาสําหรับตรวจของขาเขา และบรรจุของขาออกท่ี ขนสงโดยระบบคอนเทนเนอร 

นอกเขตทาทําเนียบทาเรือ (รพท. หรือ I.C.D./INLAND CONTAINER DEPOT) 
- ทําเนียบทาเรือเอกชน 
- เขตอุตสาหกรรมสงออกตาง ๆ 
- โรงงานหรือสถานประกอบการของผูสงออก 
- ดานศุลกากรภูมิภาคตาง ๆ  
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5. แผนผังแสดงข้ันตอนการสงออกสินคา  
   
 
  
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 2 แผนผังแสดงข้ันตอนการสงออกสินคา  
ท่ีมา : กรมศุลกากร, มปป. 
 
3) กฎหมายและกฎระเบียบ ของไทยประเทศคูคา และคูแขงอุตสาหกรรมผลิตภัณฑยาง  
 3.1 สหรัฐอเมริกา  
  สําหรับกฎหมายของประเทศสหรัฐอเมริกา จะประกอบดวยกฎหมายท่ีจะคุมครองผูบริโภคเปน
สวนใหญ ไดแก การออกกฎระเบียบมาตรฐานผลิตภัณฑสินคา การออกกฏระเบียบการควบคุมการผลิตใหได
มาตรฐานสากล และการออกตรามาตรฐานของสินคาเพ่ือรับรองคุณภาพของสินคา เปนตน  
                นอกจากนี้ สหรัฐฯ ยังมีนโยบายและมาตรการในการสนับสนุนท่ีสําคัญเพ่ือพัฒนาอุตสาหกรรม
ผลิตภัณฑยาง ซ่ึงเม่ือเปรียบเทียบกับไทยแลว สวนใหญไมมีผลกระทบตอการคากับไทยมากนัก รายละเอียดดัง
แสดงในตาราง  
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ตารางท่ี 1  เปรียบเทียบนโยบาย/ มาตรการ ในการพัฒนาอุตสาหกรรมผลิตภัณฑยางระหวาง 
               ประเทศไทยกับประเทศสหรัฐอเมริกา 

นโยบาย/ มาตรการ ประเทศไทย สหรัฐอเมริกา ผลกระทบท่ีมีตอไทย 
มาตรการดานภาษี/ การ
นําเขา 
  

(1)   การนําเขายางพาราของ
ไทยตองขออนุญาตนําเขาจาก
กรมวิชาการเกษตรกอนทําพิธี
การนําเขากับกรมศุลกากร 

- การนําเขาผลิตภณัฑยาง 
มาตรการนําเขา หรือมีขอจํากัด
ในการนําเขา การเก็บภาษีนําเขา
ของสินคาอุตสาหกรรมเฉลีย่รอย
ละ 4 

- ไมมีผลกระทบ 

มาตรการท่ีมิใชดานภาษี 
  

(1)  ไมมมีาตรการทางการคา
ท่ีมิใชภาษี 

-  มีมาตรการทางการคาท่ีมิใช
ภาษีหลายประการ ไดแก 
มาตรการตอบโตการทุมตลาด 
มาตรการการควบคุมความ
ปลอดภัยในการสงสินคาเขาสหรัฐ  

- ไมมีผลกระทบ 

(2)  ไมมมีาตรการทางดาน
สิ่งแวดลอม ท่ีลดของเสียจาก
ผลิตภณัฑยาง 

- มีมาตรการทางดานสิ่งแวด ลอม 
ท่ีลดของเสียจากผลิตภณัฑยาง 
เชนนํายางลอยานยนตท่ีไมใชแลว
มาทําถนน 

-  ไมมีผลกระทบ 

(3)  ไมมมีาตรการในการลด
การใชพลังงาน 

-  มีมาตรการในการลดการใช
พลังงาน 

- ไมมีผลกระทบ 

(4)  ประเทศไทยมีมาตรฐาน
ผลิตภณัฑอุตสาหกรรม ท่ี
เก่ียวของกับยางลอยานยนต 
ไดแก มอก. 367 มอก. 
1240-37 มาตรฐานท่ีใชกับ
ผลิตภณัฑยางทางดาน
วิศวกรรม ผลิตภัณฑจากถุง
มือยาง เปนตน (เปน
มาตรฐานท่ัวไป ไมไดเปน
มาตรฐานบังคับ) 

-  ในดานขอจํากัดทางการคา 
เปนเรื่องเก่ียวกับมาตรฐาน
คุณภาพสินคา ท่ีตองผลิตใหได
มาตรฐาน และมคีุณสมบัติ 
คุณภาพถูกตองและเหมาะสมกับ
การใชงาน ในดานตางๆ เชน 
มาตรฐาน TRA ของสหรัฐอเมริกา 
มาตรฐาน UNECE R117 และ
มาตรฐาน ISO 10191 สําหรับ
มาตรฐานยางอ่ืนๆ ไดแก 
มาตรฐาน AASHTO มาตรฐาน 
ASTM  มาตรฐาน DIN 
  

- ผูสงออกผลติภณัฑยาง
ของไทยตองปฎิบัติตาม
มาตรฐานท่ีสหรัฐฯกําหนด 
เพ่ือใหสามารถเขาสูตลาด
สหรัฐฯได 

(5)  ไมมีกฎระเบียบบังคับ - ในการผลิตสินคา จะตองระวัง
เก่ียวกับตัวยา สารเคมีท่ีใช ตอง
ปฏิบัติใหเปนไปตามกฏระเบียบ 
Reach ท่ีมีรายช่ือสารเคมีตางๆ 
ท่ีอนุญาตใหใชในการผลติ  

- ไมมีผลกระทบตอ
ผูประกอบการของไทย 
เน่ืองจากหนวยงานภาครัฐ
และเอกชนไดมีการประชุม
หารือเรื่องน้ีเมื่อ 3 ปท่ีแลว
ไดขอสรุปวาเปนกฎหมายท่ี
ไมเก่ียวกับผลติภณัฑยาง 

ท่ีมา : ฐานขอมูลยางและผลิตภัณฑยาง สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม, มปป.  
 
 
 



187 

 

3.2 ประเทศเยอรมน ี
          เม่ือพิจารณาสถิติการนําเขาสงออกของเยอรมนีซ่ึงเปนประเทศคูคาท่ีสําคัญของไทย ผลิตภัณฑ
ยางท่ีเยอรมนีมีการนําเขามากท่ีสุด คือ ผลิตภัณฑยางท่ีใชในงานทางดานวิศวกรรมและใชในงานอุตสาหกรรม 
สําหรับโครงสรางการผลิตผลิตภัณฑยางท่ีใชในงานทางดานวิศวกรรมและงานดานอุตสาหกรรมนั้น พบวา มี
ลักษณะใกลเคียงกัน แตตางกันในสวนของเทคโนโลยี ตลอดกระบวนการผลิต ต้ังแตการออกแบบผลิตภัณฑ 
การออกสูตรผสมยาง การผลิตในข้ันตอนการใชเครื่องจักร จนถึงการทดสอบผลิตภัณฑ ซ่ึงพบวา ประเทศ
เยอรมนี เปนประเทศท่ีมีเทคโนโลยีในการผลิตท่ีสูงมาก ในสวนเครื่องจักรในอุตสาหกรรมผลิตภัณฑยาง มี
ผูผลิตท่ีสําคัญของประเทศเยอรมนี คือ บริษัท DEGUMA เปนบริษัทท่ีเนนชื่อเสียงท่ีดีของวิศวกรรมเชิงกลของ
เยอรมนี ดานงานยกเครื่องและซอมแซมเครื่องท่ีใชสําหรับการแปรรูปยางและพลาสติก บริษัท DEGUMA 
ปรับปรุง ยกระดับ และสรางใหม เครื่องจักรผลิตยางและพลาสติก ตามคุณสมบัติท่ีลูกคาตองการนอกจากนั้น 
บริษัท DEGUMA ยังควบรวมกิจการของ Kannegiesser ในป 2542 ตั้งแตนั้น DEGUMA ไดแสดงใหเห็นถึง
ความสามารถในการออกแบบ สราง รวมท้ังยกเครื่องระบบแมพิมพใหม เพ่ือทําใหนําสมัยยิ่งข้ึน 
          ดานการตลาดผลิตภัณฑยางท่ีใชในงานวิศวกรรมหรือใชในอุตสาหกรรมของเยอรมนี ในป พ.ศ. 
2554 มีมูลคาการนําเขาผลิตภัณฑยางท่ีใชในงานวิศวกรรมหรือใชในอุตสาหกรรมในตลาดโลกรวมท้ังสิ้น 75.98 
ลานเหรียญสหรัฐฯ โดยนําเขาจากประเทศฝรั่งเศสมากท่ีสุด คิดเปนมูลคาการนําเชา 13.22 ลานเหรียญสหรัฐฯ 
รองลงมานําเขาจากประเทศเบลเยี่ยม คิดเปนมูลคาการนําเขา 10.38 ลานเหรียญสหรัฐฯ และนําเขาจาก
ประเทศอิตาลี คิดเปนมูลคา 7.94 ลานเหรียญสหรัฐฯ ตามลําดับ ในขณะเดียวกันเยอรมนีมีมูลคาการสงออก
ผลิตภัณฑยางท่ีใชในงานวิศวกรรมหรือใชในอุตสาหกรรมในตลาดโลกรวมท้ังสิ้น 108.91 ลานเหรียญสหรัฐฯ 
โดยสงออกไปประเทศฝรั่งเศสมากท่ีสุด คิดเปนมูลคา 17.41 ลานเหรียญสหรัฐฯ รองลงมาสงออกไปประเทศ
เดนมารก คิดเปนมูลคาการสงออก 16.43 ลานเหรียญสหรัฐฯ และสงออกไปประเทศสหรัฐอเมริกา คิดเปน
มูลคาการสงออก 8.46 ลานเหรียญสหรัฐฯ  
          สําหรับกฎหมายของประเทศเยอรมนี จะประกอบดวยกฎหมายท่ีเก่ียวของกับการคุมครอง
ผูบริโภค ไดแก กฎหมายท่ีเก่ียวของกับยางท่ีตองสัมผัสอาหาร กฎหมายการบังคับใชมาตรฐานผลิตภัณฑ 
กฎระเบียบ REACH กฎระเบยีบ UNECE R117 และการออกตรามาตรฐาน E-mark บนยางลอยานยนต 
          นอกจากนี้ เยอรมนียังมีนโยบายและมาตรการในการสนับสนุนท่ีสําคัญเพ่ือพัฒนาอุตสาหกรรม
ผลิตภัณฑยาง ซ่ึงเม่ือเปรียบเทียบกับไทยแลว สวนใหญไมมีผลกระทบตอการคากับไทยมากนัก รายละเอียดดัง
แสดงในตาราง 
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ตารางท่ี 2  เปรียบเทียบนโยบาย/ มาตรการ ในการพัฒนาอุตสาหกรรมผลิตภัณฑยางระหวาง  
               ประเทศไทยกับประเทศเยอรมนี  
นโยบาย/ มาตรการ ประเทศไทย เยอรมน ี ผลกระทบท่ีมีตอไทย 
มาตรการดานภาษี/ 
การนําเขา 
  

(1)   การนําเขายางพาราของ 
ไทยตองขออนุญาตการนําเขา 

- การนําเขาผลิตภณัฑยาง สามารถทํา
ไดอยางเสรี ไมมีขอจํากัด 

- ไมมีผลกระทบ 

มาตรการท่ีมิใชดาน
ภาษี 
  

(1)   มีมาตรฐานผลิตภณัฑ
ยางลอ ไดแก มาตรฐาน
ผลิตภณัฑอุตสาหกรรม มอก. 
367 และ มาตรฐานผลติภณัฑ
ยางวิศวกรรม ไดแก มอก. 
1240-2537 มาตรฐาน
ผลิตภณัฑเสนดายยางยืด 
ไดแก มาตรฐานผลติภณัฑ 
อุตสาหกรรม มอก. 2554-
2556 มาตรฐานผลติภณัฑ
ถุงยางอนามัย ไดแก 
มาตรฐาน
ผลิตภณัฑอุตสาหกรรม มอก. 
625-2529 อยางไรก็ตาม
มาตรฐานผลติภณัฑยางเปน
มาตรฐานท่ัวไป ไมใช
มาตรฐานบังคับ 

- ในดานขอจํากัดทางการคา เปนเรื่อง
เก่ียวกับมาตรฐานคณุภาพสินคา ท่ีตอง
ผลิตใหไดมาตรฐาน และมีคณุสมบัติ 
คุณภาพถูกตอง และเหมาะสมกับการ
ใชงาน ในดานตางๆ เชน มาตรฐานยาง
ลอ ETRTO ของยุโรป มาตรฐาน 
UNECE R117และมาตรฐาน ISO 
10191 สําหรับมาตรฐานยางอ่ืนๆ 
ไดแก มาตรฐาน AASHTO มาตรฐาน 
ASTM  มาตรฐาน DIN มาตรฐาน BS 
EN  ตรามาตรฐาน E-Mark 
  

-  ผูประกอบการของไทย
จะตองปฎิบัตติาม
มาตรฐานและขอกําหนด
ตางๆท่ีเก่ียวกับคณุภาพ
ของสินคา เพ่ือใหเขาสู
ตลาดเยอรมนีได 

(2)  ไมมีขออางท่ีเก่ียวของกับ
ความปลอดภัย และ
สิ่งแวดลอม 

-  ขออางท่ีเก่ียวของกับความปลอดภัย 
และสิ่งแวดลอม 

-  ไมมีผลกระทบ 

(3)  ไมมรีะบบโควตาการ
นําเขาผลิตภณัฑยางพารา 
เพ่ือใชภายในประเทศ 

- มีการกําหนดโควตานําเขา สําหรบั
ผลิตภณัฑยาง ในรูปการเสยีภาษี
ศุลกากร 

- ไมมีผลกระทบ 

(4)  ไมมีกฎระเบียบ ท่ีมี
รายช่ือสารเคมตีางๆ ท่ี
อนุญาตใหใชในการผลิต 

-       ในการผลิตสินคา จะตองระวัง
เก่ียวกับตัวยา สารเคมีท่ีใช ตองปฏิบัติ
ใหเปนไปตามกฏระเบียบ Reach ท่ีมี
รายช่ือสารเคมตีางๆ ท่ีอนุญาตใหใชใน
การผลิต 

-        ไมมผีลกระทบตอ
ผูประกอบการของไทย
เน่ืองจากหนวยงาน
ภาครัฐและเอกชนไดเคย
มีการประชุมหารือรวมกัน 
ไดขอสรุปวาเปนกฎหมาย
ท่ีไมเก่ียวของกับ
ผลิตภณัฑยาง 

มาตรการ Anti 
Dumping 

(1)  สินคาผลิตภัณฑยางของ
ไทย ไมมี Anti-Dumping 

-       สินคานําเขาท่ีมีราคาต่ํากวา
ความเปนจริง จะถูกเรียกภาษีตอบโต
การทุมตลาดช่ัวคราว  

-        ไมมผีลกระทบ 

ท่ีมา : ฐานขอมูลยางและผลิตภัณฑยาง สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม, มปป. 
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3.3  ประเทศจีน 
          เม่ือพิจารณาสถิติการนําเขาสงออกของจีน พบวา จีนเปนท้ังประเทศคูคาและคูแขงท่ีสําคัญของ
ไทย เนื่องจากจีนเปนประเทศท่ีผลิตผลิตภัณฑยางเปนอันดับหนึ่ง บริษัทของจีนมีกระบวนการผลิต เครื่องจักร 
วัสดุ และสารเติมแตง ท่ีเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต ลดคาใชจาย และเปลี่ยนนวัตกรรมเปนความไดเปรียบใน
การแขงขัน  
          หากพิจารณาภาพรวมของอุตสาหกรรมยางลอยานยนตของประเทศจีน ในป 2553 พบวา จีนมี
กําลังการผลิตยางลอรวม 420 ลานเสน ซ่ึงจะเปนยางเรเดียลถึง 340 ลานเสน คิดเปนรอยละ 80.95 ของ
ปริมาณการผลิตยางลอยานยนต โดยมีอัตราการเจริญเติบโตของยางเรเดียลรอยละ 12.81 เม่ือเปรียบเทียบกับ
ป 2552 และเม่ือเปรียบเทียบอัตราการเจริญเติบโตตั้งแตป 2548 ถึงป 2553 ยางเรเดียลมีอัตราการเติบโต
เพ่ิมข้ึนอยางตอเนื่อง สวนยางผาใบคาดการณวามีการผลิตในป 2553 จํานวน 80 ลานเสน คิดเปนรอยละ 
19.05 ของปริมาณการผลิตยางลอยานยนต โดยมีอัตราการเจริญเติบโตของยางผาใบลดลงรอยละ 9.71 เม่ือ
เปรียบเทียบกับป 2552 และเม่ือเปรียบเทียบกับอัตราการเจริญเติบโตตั้งแตป 2548 ถึงป 2553 ยางผาใบมี
อัตราการเจริญเติบโตลดลงอยางตอเนื่อง  
         ดานการตลาดผลิตภัณฑยางลอยานยนตของจีน ในป พ.ศ. 2554 จีน มีมูลคาการนําเขา
ผลิตภัณฑยางลอยานยนตในตลาดโลกรวมท้ังสิ้น 807.62 ลานเหรียญสหรัฐฯ โดยนําเขาจากประเทศญี่ปุนมาก
ท่ีสุด คิดเปนมูลคาการนําเขา 252.84 ลานเหรียญสหรัฐฯ รองลงมานําเขาจากประเทศไทย คิดเปนมูลคาการ
นําเขา 96.20 ลานเหรียญสหรัฐฯ และนําเขาจากประเทศเยอรมนี คิดเปนมูลคา 79.02 ลานเหรียญสหรัฐฯ 
ตามลําดับ ในขณะเดียวกัน จีน มีมูลคาการสงออกผลิตภัณฑยางลอยานยนตในตลาดโลกรวมท้ังสิ้น 15,547.63 
ลานเหรียญสหรัฐฯ โดยสงออกไปประเทศสหรัฐอเมริกามากท่ีสุด คิดเปนมูลคา 3,075.87 ลานเหรียญสหรัฐฯ 
รองลงมาสงออกไปประเทศสหรัฐอาหรับอามิเรตส คิดเปนมูลคาการสงออก 869.59 ลานเหรียญสหรัฐฯ และ
สงออกไปประเทศอังกฤษ คิดเปนมูลคาการสงออก 658.86 ลานเหรียญสหรัฐฯ  
          สําหรับกฎหมายและกฎระเบียบของประเทศจีน จะประกอบดวยกฎหมายและกฎระเบียบท่ี
เก่ียวกับอุตสาหกรรมยาง ไดแก ขอกําหนดในการนําเขายางพารา การเปลี่ยนแปลงอัตราภาษีศุลกากร
ยางพารา การยกเลิกขอจํากัดผูประกอบการนําเขายางพารา และมาตรการเก่ียวกับการพิจารณาอนุญาตผลิต
และจําหนายยางพารา  
          นอกจากนี้ ประเทศจีนยังมีนโยบายและมาตรการในการสนับสนุนท่ีสําคัญเพ่ือพัฒนา
อุตสาหกรรมผลิตภัณฑยาง ซ่ึงเม่ือเปรียบเทียบกับไทยแลว สวนใหญไมมีผลกระทบตอการคากับไทยมากนัก 
รายละเอียดดังแสดงในตาราง 
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ตารางท่ี 3  เปรียบเทียบนโยบาย/ มาตรการ ในการพัฒนาอุตสาหกรรมผลิตภัณฑยางระหวาง  
               ประเทศไทยกับประเทศจีน 

นโยบาย/ มาตรการ ประเทศไทย ประเทศจีน ผลกระทบท่ีมีตอไทย 
นโยบายภาครัฐ 
  

(1)  ไมมีนโยบายสํารอง
ยางพารา เน่ืองจากประเทศ
ไทยเปนแหลงกําเนิดท่ีผลติ
ยางพาราของโลก 

-   นโยบายการสํารองยางพารา
ของภาครัฐ 

-  เวลาท่ีจีนชะลอการ
นําเขายางพาราจากไทย 
จะมีผลกระทบตอการ
สงออกของไทย ซึ่งจะทํา
ใหราคายางพาราลดลง 
  

(2)  ไมมรีะบบโควตาภาษี
ศุลกากรในการนําเขา 

-  นโยบายภาษีศุลกากรในการ
นําเขา 
-  ภายในโควตาเสียภาษีรอยละ 
20  
-  นอกเหนือจากโควตาเสียภาษี
นําเขารอยละ 25 (อัตราภาษี
ท่ัวไปท่ีเรียกเก็บรอยละ 40) 
ผูประกอบการยางพาราแปรรูป
เพ่ือการสงออกเสยีภาษีนําเขา
ยางพาราอัตรารอยละ 0 

- ไมมีผลกระทบ 

(3)  ไมมีนโยบายคืนภาษี
สงออก 

-  นโยบายการคืนภาษีสงออก 
-  ปจจุบันอัตราการคืนภาษี
สงออกยางพาราและอุตสาหกรรม
ยางพารามีอัตรารอยละ 13  ซึ่งมี
บทบาทสําคัญในการสรางกําไร
และ ชวยใหอุตสาหกรรมแปรรูป
ยางพาราของจีนมีการเติบโตอยาง
เห็นไดชัด 

-  ไมมีผลกระทบ 

(4)  ปจจุบันไทยมีนโยบาย
กระตุนการบริโภค 

-   นโยบายการกระตุนการ
บริโภค 
-  โดยมีการกระตุนใหใชยางพารา
ในประเทศครั้งใหญหลังจากท่ี
คณะรัฐมนตรีไดเห็น ชอบใหมี
แผนการผลติรถยนตโดยไดมีการ
ลดอัตราภาษีการซื้อรถยนตเหลือ
รอยละ 5 (รถยนตโดยสารขนาด
เล็กกวา 1,600 ซี) 

-  ไมมีผลกระทบ 

(5)  ไมมีนโยบายกีดกันทาง
การคาผลิตภัณฑยาง 

-  นโยบายกีดกันทางการคา 
-  สินคายางพาราบางประเภท 
ไดแก กลุมผลิตภณัฑยางลอ (ยาง
รถยนตน่ัง ยางรถบัส ยาง
รถบรรทุก) และถุงยางอนามัย 
รัฐบาลจีนกําหนดใหการนําเขา
ผลิตภณัฑดังกลาวขางตนจะตอง
ผานเครื่องหมายรบัรอง CCC 

-        ผูสงออกผลิตภัณฑ
ยางของไทยไมไดรับความ
สะดวกเน่ืองจากมีข้ันตอน
กระบวนการท่ีใชเวลานาน 
มีการตรวจสอบ
องคประกอบของ
ผลิตภณัฑ รวมท้ังสุม
ตัวอยางสินคาเขาทดสอบ
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นโยบาย/ มาตรการ ประเทศไทย ประเทศจีน ผลกระทบท่ีมีตอไทย 
Mark (China Compulsory 
Certification) จาก
คณะกรรมการ CNCA 

กอนออกหนังสือรับรอง
การนําเขา 

กฎระเบียบการนําเขา 
ขอกําหนดการนําเขา
ยางพารา 
  

(1)  ไมมีการกําหนดการนําเขา
ยางพาราเพ่ือใช
ภายในประเทศ              

- การนําเขายางพาราเพ่ือใช
ภายในประเทศ สํานักงาน
คณะกรรมการวางแผนพัฒนา
แหงชาติจีน (State 
Development Planning 
Commission) เปนผูกําหนดการ
นําเขายางพาราเพ่ือใช
ภายในประเทศ โดยพิจารณาจาก
ปริมาณการผลติและความ
ตองการใชยางพาราในประเทศ 
ท้ังน้ีผูท่ีตองการนําเขาตองขอ
อนุญาตนําเขาจากรัฐบาลจีน และ
ตองเสียภาษีนําเขาตามอัตราท่ี
กําหนด 

- ไมมีผลกระทบ 

(2)  ไมมีนโยบายดังกลาว การ
นําเขายางดิบตองขออนุญาต 

- การนําเขายางพารามาเพ่ือผลิต
สงออก สามารถนําเขาไดเสรี โดย
ไมมีการจํากัดปริมาณนําเขา แต
ตองเสียภาษีนําเขาตามอัตราท่ี
กําหนด อยางไรก็ตาม ผูสงออกท่ี
นําเขายางพาราสามารถขอคืน
ภาษีนําเขาไดอีกดวย 

- ไมมีผลกระทบ 

อัตราภาษีนําเขา
ยางพารา  
   

(1)  ไมมีนโยบายดังกลาว -  รัฐบาลจีนเรยีกเก็บภาษีนําเขา
แตกตางกันตามประเภทของ
ยางพารา โดยกรณหีากเปนการ
นําเขายางพาราธรรมชาติน้ัน จีน
กําหนดเก็บภาษีนําเขาเฉลี่ยรอย
ละ 20 ของมูลคาราคานําเขา 

- ไมมีผลกระทบ 

(2)  ไมมีนโยบายดังกลาว - นอกจากภาษีนําเขาแลว รัฐบาล
จีนโดยสํานักงานสรรพากรจีน ยัง
กําหนดเก็บภาษีมูลคาเพ่ิม (VAT) 
สําหรับสินคายางดิบ ยางแผน
รมควัน และผลิตภณัฑยางใน
อัตรา รอยละ 13-17 ของราคา
นําเขาสินคาข้ึนอยูกับลักษณะและ
พิกัดสินคา 

 

ท่ีมา : ฐานขอมูลยางและผลิตภัณฑยาง สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม, มปป. 
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3.4 ประเทศมาเลเซีย 
          เม่ือพิจารณาสถิติการนําเขาสงออกของมาเลเซีย พบวา มาเลเซีย เปนประเทศคูแขงในผลิตภัณฑ
จากน้ํายางขนท่ีสําคัญของไทย เนื่องจากมาเลเซียมีการสงออกยางพาราตํ่ากวาไทย แตมีการสงออกผลิตภัณฑ
ยางท่ีไดรับการแปรรูปแลวเหนือกวาไทย โดยเฉพาะผลิตภัณฑถุงมือยางสําหรับผาตัด (Surgical Gloves) และ
ถุงมือประเภทอ่ืนๆ เชน ถุงมือยางใชสําหรับดูแลสุขภาพและทางการแพทย (Examination Gloves)  
          อุตสาหกรรมถุงมือยางเปนหนึ่งในอุตสาหกรรมท่ีรัฐบาลมาเลเซียใหความสําคัญและพัฒนามา
อยางตอเนื่อง โดยเฉพาะการมุงพัฒนาเพ่ือเพ่ิมมูลคาผลิตภัณฑและเพ่ิมขีดความสามารถในการสงออก เม่ือ
ประกอบกับมาเลเซียเปนแหลงผลิตยางพาราสําคัญของโลกทําใหอุตสาหกรรมถุงมือยางของมาเลเซียมีการ
พัฒนามาเปนลําดับ ปจจุบันแมมาเลเซียลดพ้ืนท่ีเพาะปลูกยางพาราและหันไปปลูกปาลมน้ํามันแทน แตกลับ
กาวข้ึนเปนผูสงออกถุงมือยางรายใหญอันดับ 1 ของโลก ดวยสวนแบงตลาดโลกสูงถึงรอยละ 51 โดยมีตลาด
สงออกสําคัญคือ สหรัฐอเมริกา สหภาพยุโรป และญี่ปุน ในขณะท่ีประเทศไทยเปนผูสงออกอันดับ 2 มีสวนแบง
ตลาดเพียงรอยละ 18 เทานั้น 
          ในป 2554 มาเลเซียมีจํานวนผูผลิตถุงมือยางถึง 58 บริษัท ซ่ึงนับวาเปนจํานวนท่ีสูง ท้ังนี้อาจจะ
เปนเพราะรัฐบาลมาเลเซียมีนโยบายท่ีสงเสริมและสนับสนุนอุตสาหกรรมถุงมือยางอยางจริงจัง จึงทําใหมี
จํานวนผูผลิตถุงมือยางในประเทศมาเลเซียคอนขางมากกวาประเทศอ่ืนๆ ในภูมิภาคเดียวกัน ในขณะเดียวกัน
ปริมาณการผลิตถุงมือยางของมาเลเซียในป 2554 มีจํานวนการผลิตถึง 30,893.21 ลานคู ซ่ึงมากกวาป 2553 
ถึง 4,635.88 ลานคู หรือมีอัตราการเจริญเติบโตเพ่ิมข้ึนถึงรอยละ 17.66 ซ่ึงนับวาเปนอัตราการเจริญเติบโตท่ี
สูงข้ึนมาก 
          ดานการตลาดถุงมือยางของมาเลเซียในป พ.ศ. 2554 มาเลเซีย มีมูลคาการนําเขาถุงมือยางใน
ตลาดโลกรวมท้ังสิ้น 99.67 ลานเหรียญสหรัฐฯ โดยนําเขาจากประเทศไทยมากท่ีสุด คิดเปนมูลคาการนําเขา 
86.76 ลานเหรียญสหรัฐฯ รองลงมานําเขาจากประเทศอินโดนีเซีย คิดเปนมูลคาการนําเขา 3.61 ลานเหรียญ
สหรัฐฯ และนําเขาจากประเทศจีน คิดเปนมูลคาการนําเขา 2.62 ลานเหรียญสหรัฐฯ ตามลําดับ ใน
ขณะเดียวกัน มาเลเซีย มีมูลคาการสงออกถุงมือยางในตลาดโลกรวมท้ังสิ้น 3,235.63 ลานเหรียญสหรัฐฯ โดย
สงออกไปประเทศสหรัฐอเมริกามากท่ีสุด คิดเปนมูลคาการสงออก 1,096.37 ลานเหรียญสหรัฐฯ รองลงมา
สงออกไปประเทศเยอรมนี คิดเปนมูลคาการสงออก 243.72 ลานเหรียญสหรัฐฯ และสงออกไปประเทศญ่ีปุน 
คิดเปนมูลคาการสงออก 181.94 ลานเหรียญสหรัฐฯ 
          ประเทศมาเลเซีย มีกฎหมายท่ีรองรับการจัดตั้งหนวยงานท่ีสําคัญท่ีเรียกวา Malaysian Rubber 
Board (MRB) ในการสนับสนุนอุตสาหกรรมผลิตภัณฑยางของมาเลเซียเปนอยางมาก และทําใหมาเลเซีย 
กลายเปนประเทศท่ีมีความกาวหนาในอุตสาหกรรมยางในตลาดโลก ซ่ึงเปนกฎหมายการจัดตั้ง Malaysian 
Rubber Board (INCORPORATION) นอกจากนี้ เพ่ือใหการพัฒนาอุตสาหกรรมยางกาวหนา และเปนไปอยาง
ราบรื่นและมีระเบียบ มาเลเซียไดให MRB เปนผูออกใบอนุญาต เพ่ือติดตามควบคุมกิจกรรมทางธุรกิจท้ังหมด
ในอุตสาหกรรมยาง 
          นอกจากนี้ ประเทศมาเลเซียยังมีนโยบายและมาตรการในการสนับสนุนท่ีสําคัญเพ่ือพัฒนา
อุตสาหกรรมผลิตภัณฑยาง ซ่ึงเม่ือเปรียบเทียบกับไทยแลว สวนใหญมีผลกระทบตออุตสาหกรรมยางของไทย
คอนขางมาก รายละเอียดดังแสดงในตาราง  
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ตารางท่ี 4  เปรียบเทียบนโยบาย/ มาตรการ ในการพัฒนาอุตสาหกรรมผลิตภัณฑยางระหวาง  
                    ประเทศไทยกับประเทศมาเลเซีย 
นโยบาย/ มาตรการ ประเทศไทย ประเทศมาเลเซีย ผลกระทบท่ีมีตอไทย 
นโยบายภาครัฐ (1)   หนวยงานของภาครัฐ      

ไดแก กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ และกระทรวง
อุตสาหกรรมควรมีนโยบายท่ี
ชัดเจนในเรื่องของการสงเสริม
อยางมีบูรณาการรวมกันท้ัง
ระบบ 
  

-  นโยบายภาครัฐ ใหการ
สนับสนุนอยางจริงจัง และ
ตอเน่ืองท้ังระบบครบวงจร 
ตั้งแตอุตสาหกรรมตนนํ้า กลาง
นํ้าและปลายนํ้า 
-  รัฐมีนโยบายสนับสนุนใหมี
การวิจัยและพัฒนาเพ่ือสงเสรมิ 
การพัฒนาอุตสาหกรรม
ผลิตภณัฑ ยางอยางชัดเจนเพ่ือ
พัฒนาผลิตภัณฑยางใหมี
คุณภาพด ี จึงเปนขอไดเปรียบ
ในการแขงขันท่ีสามารถ วาง
จุดเดนของผลิตภัณฑในตลาด
สงออกได คือคุณภาพสูง  โดย
มี Malaysian  Industrial 
Development Authority 
เปนผูรักษาคณุภาพผลิตภณัฑ
ยางในตลาดการสงออกโดยการ
สรางนวัตกรรมท่ีนําไปสู
ผลิตภณัฑใหมท่ีสาํคัญ  

-  ไทยอาจเสียโอกาสการ
แขงขันในการพัฒนาคุณภาพ
และกําหนดจุดเดนของ
ผลิตภณัฑยางชนิดใหมเพ่ือ
เปนจุดขายในตลาดสงออกใน
อนาคต    

การจัดต้ังองคกร
สนับสนุน 

(1)   ประเทศไทยขาด
หนวยงานหลักในการดูแล
รับผิดชอบการพัฒนา
อุตสาหกรรมผลติภณัฑยาง
เพ่ือให บริการทดสอบ
ผลิตภณัฑยางท่ีไดมาตรฐาน 
เพ่ือพัฒนาคุณภาพผลติภณัฑ
ยางอยางตอเน่ือง 

-  มีการจัดตั้งองคกรท่ี
รับผิดชอบการพัฒนา
อุตสาหกรรมผลติภณัฑยาง
ครบวงจร คือ Malaysian 
Rubber Board (MRB) 

-  ประเทศไทยอาจสูญเสีย
ความเปนผูนําการพัฒนา
อุตสาหกรรมผลติภณัฑยาง
ในประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียนท่ีจะมีข้ึนในป 2558 

การพัฒนาเทคโนโลยีใน
การผลิต 

(1)   ขาดการปรับปรุงและ
พัฒนาเทคโนโลยีในการผลิต 
รวมท้ังการตรวจสอบคณุภาพ 
และมาตรฐานท่ีรวดเร็วและ
ทันสมัย 

- มีเทคโนโลยีการผลติและการ
ตรวจสอบคุณภาพท่ีรวดเร็ว
และทันสมัย สงผลให
กระบวนการผลติผลิตภัณฑยาง 
โดยเฉพาะการผลติถุงมือยาง
ของมาเลเซยีมีประสิทธิภาพ
สูง  โดยสามารถผลติไดไมต่ํา
กวา 10,000 ช้ินตอช่ัวโมง 
เทียบกับไทยท่ีผลิตได 3,000-
6,000 ช้ินตอช่ัวโมง 

-   ผูประกอบการไทยสญูเสยี
โอกาสในการพัฒนา
ผลิตภณัฑท่ีสรางความ
เช่ือมั่นและยอมรับรับ
มาตรฐานผลติภณัฑใหแก
ผูบริโภค สําหรับสินคาท่ีมี
มาเลเซียเปนคูแหง 

การทดสอบมาตรฐาน
ผลิตภัณฑยาง 

(1)   ประเทศไทยใชมาตรฐาน
ผลิตภณัฑอุตสาหกรรมยางของ
สํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ 

- ประเทศมาเลเซียไดรับ
มาตรฐานการผลิตถุงมือยาง
ของสํานักงานอาหารและยา

-  ประเทศไทยมีขอเสีย
เปรียบดานมาตรฐาน
ผลิตภณัฑยางท่ียังไมเขาสู
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นโยบาย/ มาตรการ ประเทศไทย ประเทศมาเลเซีย ผลกระทบท่ีมีตอไทย 
อุตสาหกรรม (สมอ) ซึ่งเปน
มาตรฐานท่ัวไปยังไมเขาสู
มาตรฐาน สากล และขาดการ
ยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ
ยางลอใหเปนไปตามมาตรฐาน
ใหมในยุโรปและสหรัฐฯ เชน 
ISO 28580 (ความตานแรง
เสียดทานของยางลอ) และ 
UNECE- R117 (เสียงและการ
ยึดเกาะพ้ืนเปยกของยางลอ) 
นอกจากน้ี ผลิตภัณฑถุงมือยาง 
ยังไมไดรับมาตรฐานตามท่ี
สํานักงานอาหารและยาของ
สหรัฐฯ (U.S. Food and 
Drug Administration) 
กําหนด ทําใหไมสามารถขยาย
ตลาดการสงออกในประเทศคู
คาสําคญั 

ของสหรัฐฯ ทําใหถุงมือยาง
ของมาเลเซยีสามารถขยาย
ตลาดการสงออกไดกวางกวา 
และไดรับการยอมรับจาก
ประเทศคูคาสําคญั 

มาตรฐานสากล รวมท้ังไมมี
มาตรฐานเฉพาะดานตาม
ขอกําหนดของกลุมประเทศ
ยุโรปและสหรัฐฯ ทําใหไม
สามารถขยายตลาดการ
สงออกไดเทาเทียมกับ
มาเลเซีย 

มาตรการทางภาษี (1)   ประเทศไทยมีมาตรการ
ใหสิทธิประโยชนดานภาษี เชน 
การยกเวนอากรนําเขาวัตถุดิบ 
และอากรนําเขาเครื่องมือ
เครื่องจักรท่ีใชในการผลิต
สําหรับผูประกอบการ
อุตสาหกรรมผลติภณัฑยาง แต
ไมไดเปนการใหโดยตรง โดย
ผูประกอบการจะตองยื่น
โครงการขอรับการสงเสรมิการ
ลงทุน เพ่ือขอรับการยกเวน
เปนกรณไีป 

- ประเทศมาเลเซียมีมาตรการ
ใหสิทธิประโยชนดานภาษี 
โดยเฉพาะการผลติถุงมือยาง
อยางจริงจัง ไดแก ยกเวนอากร
นําเขาวัตถุดิบ และยกเวนอากร
นําเขาเครื่องจักรท่ีใชในการ
ผลิต 

-  ในอนาคตผูประกอบการ
ผลิตถุงมือยางของไทยจะ
แขงขันกับมาเลเซยีไดอยาง
ลําบาก เน่ืองจากตองพ่ึงพิง
การยกเวนอากรนําเขาโดยใช
สิทธิประโยชนจาก BOI เพียง
อยางเดียว ตางกับมาเลเซียท่ี
ใหการยกเวนภาษีอยางถาวร
ท้ังวัตถุดิบและเครื่องจักรท่ีใช
ในการผลติ 

ดานการตลาด (1)   ประเทศไทยขาดนโยบาย
สงเสริม ดานการตลาดสงออก
ใหกับผูประกอบการ
อุตสาหกรรมผลติภณัฑยางใน
เชิงรุกท้ังตลาดการสงออกใหม 
และการขยายตลาดการสงออก
ท่ีมีอยูเดิม 

-       ประเทศมาเลเซยีมี
นโยบายขยายตลาดการสงออก
ใหกับผูประกอบการ
อุตสาหกรรมผลติภณัฑยาง
อยางจริงจังและตอเน่ือง โดยมี
การจัดตั้งคณะกรรมการ 
Malaysian Rubber Export 
Council เพ่ือเปนกลไกใหการ
สงเสริมในเรื่องน้ีโดยเฉพาะ 
-       ใหเงินสนับสนุนในการ
เขารวม International Trade 
Fair 
  

-        ประเทศไทยอาจ
ประสบปญหาการขยาย
ตลาดการสงออกท่ีมีอยูเดิม
และการแสวงหาตลาดใหมใน
อนาคตสําหรับผลิตภัณฑยาง
ท่ีมีมาเลเซียเปนคูแขง 
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นโยบาย/ มาตรการ ประเทศไทย ประเทศมาเลเซีย ผลกระทบท่ีมีตอไทย 
ดานการวิจัยและพัฒนา (1)   ประเทศไทยยังมีความ

ออนแอดานการวิจัยและพัฒนา 
และการตอยอดการวิจัยท่ี
นําไปสูการผลิตผลติภณัฑ
รูปแบบใหมโดยมภีาคเอกชน
เปนผูนํา และขาดการวิจัยและ
พัฒนาเทคโนโลยีของ
ตางประเทศ รวมท้ังขาดการ
บริหารงานดานการวิจัยท่ีเปน
ความรวมมือระหวางภาครัฐ
และเอกชน 

-       ประเทศมาเลเซยีมีการ
วิจัยและพัฒนาผลติภณัฑยาง
อยางตอเน่ือง สงผลให
ผลิตภณัฑมีคณุภาพสูงและตรง
ตามความตองการของประเทศ
คูคา โดยเฉพาะถุงมือผาตัดมี
การวิจัยและพัฒนาเพ่ือปองกัน
บาดแผลท่ีเกิดจากการใช
อุปกรณผาตัด และการพัฒนา
ถุงมือยางท่ีมีปริมาณสาร
โปรตีนต่ําเพ่ือแกปญหาการแพ
สารโปรตีนในถุงมือยาง เปนตน 

-        ความกาวหนาในการ
วิจัยและพัฒนาของมาเลเซยี
ท่ีมีการเติบโตอยางรวดเร็วทํา
ใหสามารถคิดคนผลติภณัฑ
ใหมๆอาจเปนขอจํากัดในการ
สราง Brand ความเช่ือมั่น
คุณภาพของสินคาท่ีผลติจาก
ไทย 

ท่ีมา : ฐานขอมูลยางและผลิตภัณฑยาง สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม, มปป. 
  
3.5 ประเทศอินโดนีเซีย 
          อินโดนีเซียเปนผูผลิตและสงออกยางพารามากเปนอันดับ 2 ของโลกรองจากไทย รวมท้ังมีพ้ืนท่ี
ปลูกยางมากท่ีสุดในโลกถึง 21 ลานไร โดยพ้ืนท่ีเพาะปลูกสวนใหญอยูบนเกาะสุมาตราและชวา อยางไรก็ตาม 
อินโดนีเซียยังมีผลผลิตตอไรคอนขางต่ํา เนื่องจากมีพ้ืนท่ีเพาะปลูกราว 6-9 ลานไร ท่ีไมไดรับการเอาใจใส 
ขณะท่ีประเทศไทยมีพ้ืนท่ีปลูกยางอยูอยางจํากัด แตมีความชํานาญในการแปรรูปยาง ดังนั้น ไทยจึงนาจะเขา
ไปรวมทุนกับนกัธุรกิจทองถ่ินอินโดนีเซีย เพ่ือรวมพัฒนาการเพาะปลูกยางพารารวมถึงการแปรรูปยางพาราเพ่ือ
สงออกดวย 
          อยางไรก็ดี วัตถุดิบท่ีเปนยางกอนของอินโดนีเซีย สวนใหญจะปอนใหกับโรงงาน ราคาจะถูก
กําหนดตามอัตราตลาดในปจจุบัน และการตั้งราคาโดย DRC โดยวัตถุดิบบางสวน จะไดมาโดยผานการประมูล
ในทองถ่ิน กลุมเกษตรกรและผูนําเกษตรกรจะนํามาประมูล แตเปนจํานวนนอย 
          สําหรับเทคโนโลยีการผลิตยางและเครื่องจักรท่ีใชในประเทศอินโดนีเซียมาจากประเทศมาเลเซีย 
การผลิตยางในประเทศอินโดนีเซียดูเหมือนจะมีการลงทุนนอย หรือไมมีการลงทุนใน R&D และ ดังนั้น การใช
ประโยชนจากเทคโนโลยีการวิจัยและพัฒนาจะมาจากประเทศมาเลเซีย 
          นอกจากนี้ ประเทศอินโดนีเซียยังมีนโยบายและมาตรการในการสนับสนุนท่ีสําคัญเพ่ือพัฒนา
อุตสาหกรรมผลิตภัณฑยาง ไดแก นโยบายของการสนับสนุนอุตสาหกรรมผลิตภัณฑยางนั้น ภายใต The 
Estates Crop Directorate of the Ministry of Agriculture และนโยบายสนับสนุนสําหรับอุตสาหกรรม
ยางพารามาจากการกําหนดนโยบายของกระทรวงเกษตร และกระทรวงอุตสาหกรรมและการคา โดยนโยบาย
สนับสนุนจากภาครัฐสวนใหญจะเปนการดําเนินงานใหความชวยเหลือในแปลงเพาะปลูกท่ีมีความออนแอ 
โดยเฉพาะอยางยิ่งจําเปนตองใหการสนับสนุนใหมีผูประกอบการเพาะปลูกยางขนาดเล็กมารวมตัวกันในแปลง
เพาะปลูกในสัดสวนท่ีสูงข้ึน 
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  10. รายช่ือโรงงานอุตสาหกรรมยางพาราปลายน้ํา  
1) โรงงานผลิตถุงมือยาง 
ตารางท่ี 5  รายชื่อโรงงานผลิตถุงมือยาง 

ช่ือโรงงาน ท่ีอยู 
1. บริษัท ยูเนี่ยนรับเบอรโกลฟ จํากัด 
ผลิตถุงมือยาง 

53/1 บางมัญ เมืองสิงหบุรี สิงหบุรี 

2. บริษัท วัฒนชัยรับเบอรเมท จํากัด     67/1 หนองไมแดง เมืองชลบุรี ชลบุร ี
3. บริษัท ฟนิกสรับเบอรโปรดักส จํากัด    680 หนองใหญ หนองใหญ ชลบุร ี
4. บริษัท เอ็ม.อาร.ไอ. จํากัด    313-315 สุรศักดิ์ ศรีราชา ชลบุร ี
5. บริษัท แฟมิลี่โกลฟ จํากัด    
ผลิตถุงมือยาง, ผลิตถุงมือ พีวีซี  

624/1-4 หนองขาม ศรีราชา ชลบุร ี

6. บริษัท ดอกเตอร บู จํากัด 662/1 เขาคันทรง ศรีราชา ชลบุร ี
7. บริษัท เอส เอ เอส รับเบอรโพรดักส จํากัด  170 กระแสบน แกลง ระยอง 
8. บริษัท มาสเตอร โกลฟ อินดัสตรี จํากัด  แมน้ําคู ปลวกแดง ระยอง 
9. บริษัท โพรเทคทีฟ เทคโนโลยี จํากัด    
ผลิตถุงมือยาง ถุงนิ้วยาง 

208 ทาตูม ศรีมหาโพธิ ปราจีนบุรี 

10. บริษัท ไทยจงอุตสาหกรรมเคมี จํากัด 30 อุทัย อุทัย พระนครศรีอยุธยา 
11. บริษัท สยาม โอกาโมโต จํากัด 108 คลองหนึ่ง คลองหลวง ปทุมธานี 
12. บริษัท สหบุญทองกรุป จํากัด 25/13 บางมวง บางใหญ นนทบุร ี
13. บริษัท บิวตี้ไทยรับเบอรเคมีคอล จํากัด    
ผลิตถุงมือยาง , ผลิตภัณฑตาง ๆ ดวยยางธรรมชาต ิ 

29/1 บางจาก พระประแดง สมุทรปราการ 

14. บริษัท พิศักดิ์ เอ็นเทอรไพรส จํากัด 71 ราชาเทวะ บางพลี สมุทรปราการ 
15. บริษัท ซุปเปอรโกลฟอินดัสตรี จํากัด 49 กระทุมราย หนองจอก กรุงเทพมหานคร 
16. บริษัท กูฟง จํากัด 143/19 บางบอน บางบอน กรุงเทพมหานคร 
17. บริษัท อุตสาหกรรมยางไทยหยก จํากัด 101 แมเจดียใหม เวียงปาเปา เชียงราย 
18. หางหุนสวนจํากัด ไทยรับเบอรเคมิคอล  คอกกระบือ เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร 74000 

คอกกระบือ เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร 
19. เอส แอนด เอ โกลเดนกรุป  ท่ีอยู 107/1 โรงเข บานแพว สมุทรสาคร 
20. บริษัท เกรท โกลฟ (ไทยแลนด) จํากัด 180/3 ศรีสุนทร ถลาง ภูเก็ต 
 
     
 
 
 
 
 
 
 

 

http://factory.thaidbs.com/?fid=4207&q=%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%A9%E0%B8%B1%E0%B8%97%20%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%92%E0%B8%99%E0%B8%8A%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B9%80%E0%B8%9A%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%97%20%E0%B8%88%E0%B8%B3%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%94
http://factory.thaidbs.com/?fid=5186&q=%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%A9%E0%B8%B1%E0%B8%97%20%E0%B8%9F%E0%B8%B5%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%AA%E0%B9%8C%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B9%80%E0%B8%9A%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B9%82%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%94%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%AA%E0%B9%8C%20%E0%B8%88%E0%B8%B3%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%94
http://factory.thaidbs.com/?fid=6286&q=%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%A9%E0%B8%B1%E0%B8%97%20%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B9%87%E0%B8%A1.%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C.%E0%B9%84%E0%B8%AD.%20%E0%B8%88%E0%B8%B3%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%94
http://factory.thaidbs.com/?fid=6457&q=%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%A9%E0%B8%B1%E0%B8%97%20%E0%B9%81%E0%B8%9F%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%A5%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B9%82%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B8%9F%20%E0%B8%88%E0%B8%B3%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%94
http://factory.thaidbs.com/?fid=8179&q=%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%A9%E0%B8%B1%E0%B8%97%20%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B8%AA%20%E0%B9%80%E0%B8%AD%20%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B8%AA%20%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B9%80%E0%B8%9A%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B9%82%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%94%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%AA%E0%B9%8C%20%E0%B8%88%E0%B8%B3%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%94
http://factory.thaidbs.com/?fid=9192&q=%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%A9%E0%B8%B1%E0%B8%97%20%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B9%80%E0%B8%95%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%20%E0%B9%82%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B8%9F%20%E0%B8%AD%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B8%B1%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B5%20%E0%B8%88%E0%B8%B3%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%94
http://factory.thaidbs.com/?fid=13289&q=%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%A9%E0%B8%B1%E0%B8%97%20%E0%B9%82%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%84%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B8%9F%20%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%84%E0%B9%82%E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%A2%E0%B8%B5%20%E0%B8%88%E0%B8%B3%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%94
http://factory.thaidbs.com/?fid=52954&q=%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%A9%E0%B8%B1%E0%B8%97%20%E0%B8%9A%E0%B8%B4%E0%B8%A7%E0%B8%95%E0%B8%B5%E0%B9%89%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B9%80%E0%B8%9A%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A1%E0%B8%B5%E0%B8%84%E0%B8%AD%E0%B8%A5%20%E0%B8%88%E0%B8%B3%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%94
http://factory.thaidbs.com/?fid=112250&q=%E0%B8%AB%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%B8%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%88%E0%B8%B3%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%94%20%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B9%80%E0%B8%9A%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%84%E0%B8%AD%E0%B8%A5
http://factory.thaidbs.com/?fid=116344&q=%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B8%AA%20%E0%B9%81%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B9%8C%20%E0%B9%80%E0%B8%AD%20%E0%B9%82%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B9%8A%E0%B8%9B
http://factory.thaidbs.com/?fid=121242&q=%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%A9%E0%B8%B1%E0%B8%97%20%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%97%20%E0%B9%82%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B8%9F%20(%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B9%8C)%20%E0%B8%88%E0%B8%B3%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%94
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2) โรงงานผลิตยางรถยนต 
ตารางท่ี 6  รายชื่อโรงงานผลิตยางรถยนต 

ช่ือโรงงาน ท่ีอยู 
1. ไทยบริดจสโตนหนองแค    
กําลังการผลิต 5,421,150 เสน/ป  

75 ไผต่ํา หนองแค สระบุรี 

2. บริษัท สยามมิชลิน จํากัด  57 หนองปลาหมอ หนองแค สระบุรี 
3. บริษัท สยามมิชลิน จํากัด     87/11 นิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง ทุงสุขลา ศรีราชา 

ชลบุร ี
4. บริษัท ซูมิโตโม รับเบอร (ไทยแลนด) จํากัด 7/232 มาบยางพร ปลวกแดง ระยอง 
5. บริษัท โยโกฮามา ไทร แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศ
ไทย) จํากัด 

7/216 นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ มาบยางพร ปลวก
แดง ระยอง 

6. บริษัท โอทีเอ็น จํากัด บางแกว นครชัยศรี นครปฐม 
7. บริษัท ดีสโตน เรเดียลไทร จํากัด  4 บางปลา บางเลน นครปฐม 
8. บริษัท ยางโอตานิ จํากัด    
 กําลังการผลิต 115,200 เสนตอป 

55 คลองใหม สามพราน นครปฐม 

9. หางหุนสวนจํากัด ป.สยามอุตสาหกรรมยาง  
ผลิตยางรถยนต , หลอดอกยางรถยนต โดยเพ่ิม
เครื่องจักรข้ึนอีก 3419 แรงมา 

9 ออมนอย กระทุมแบน สมุทรสาคร 

 
3) โรงงานผลิตลูกโปง 
ตารางท่ี  7  รายชื่อโรงงานผลิตลูกโปง 

ช่ือโรงงาน ท่ีอยู 
1. บริษัท เจเนซิส บอลลูนส จํากัด 79/12 หนองบัว บานคาย ระยอง 
2. เหรียญทอง  16/771-772 ทาขาม บางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 
3. นายนพคุณ เสนาหาญ    16/24 ทาขาม บางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 
4. ซี.เอ.บอลลูน ทัพหลวง เมืองนครปฐม นครปฐม 
5. บัลบูลโปง 49 นิลเพชร บางเลน นครปฐม 
6. ลูกโปงบอลลูน กาหลง เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร 
7. บริษัท เอ็มซีเจ แอนด ซัน จํากัด 
กําลังการผลิต 150 ตัน/ป 

21/1 บางน้ําจืด เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร 

 
 
 
 
 
 
 
 

http://factory.thaidbs.com/?fid=2426&q=%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%94%E0%B8%88%E0%B8%AA%E0%B9%82%E0%B8%95%E0%B8%99%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%81%E0%B8%84
http://factory.thaidbs.com/?fid=2596&q=%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%A9%E0%B8%B1%E0%B8%97%20%E0%B8%AA%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%8A%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B8%99%20%E0%B8%88%E0%B8%B3%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%94
http://factory.thaidbs.com/?fid=6177&q=%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%A9%E0%B8%B1%E0%B8%97%20%E0%B8%AA%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%8A%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B8%99%20%E0%B8%88%E0%B8%B3%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%94
http://factory.thaidbs.com/?fid=109896&q=%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%A9%E0%B8%B1%E0%B8%97%20%E0%B8%94%E0%B8%B5%E0%B8%AA%E0%B9%82%E0%B8%95%E0%B8%99%20%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%A5%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B9%8C%20%E0%B8%88%E0%B8%B3%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%94
http://factory.thaidbs.com/?fid=110793&q=%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%A9%E0%B8%B1%E0%B8%97%20%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B9%82%E0%B8%AD%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%B4%20%E0%B8%88%E0%B8%B3%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%94
http://factory.thaidbs.com/?fid=114645&q=%E0%B8%AB%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%B8%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%88%E0%B8%B3%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%94%20%E0%B8%9B.%E0%B8%AA%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%AD%E0%B8%B8%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%87
http://factory.thaidbs.com/?fid=60887&q=%E0%B9%80%E0%B8%AB%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%8D%E0%B8%97%E0%B8%AD%E0%B8%87
http://factory.thaidbs.com/?fid=60896&q=%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%9E%E0%B8%84%E0%B8%B8%E0%B8%93%20%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%8D
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4) โรงงานผลิตแถบยางยืด 
ตารางท่ี 8  รายชื่อโรงงานผลิตแถบยางยืด 

ช่ือโรงงาน ท่ีอยู 
1. หางหุนสวนจํากัด ชุติกาญจน อิลาสติก บางปะกง-ฉะเชิงเทรา บางพระ เมืองฉะเชิงเทรา 

ฉะเชิงเทรา 24000 บางพระ เมืองฉะเชิงเทรา 
ฉะเชิงเทรา 

2. บริษัท เอวัน อีลาสติก จํากัด  8 คลองขุด บานโพธิ์ ฉะเชิงเทรา 
3. บริษัท บางกอกสินชัย จํากัด  111 หนาไม ลาดหลุมแกว ปทุมธาน ี
4. บริษัท โอเรียนเต็ลเอชไฟเบอร จํากัด   
ผลิตเสนดายสังเคราะห ผลิตแถบทอสายรัด สายหิ้ว 
เข็มขัดนิรภัยจากเสนดายสังเคราะห ผลิตแถบยางยืด 

29/3 บึงยี่โถ ธัญบุรี ปทุมธานี 

5. บริษัท ยูไนเท็กซ เอ็นเตอรไพรส จํากัด 123/1 บางเสาธง บางเสาธง สมุทรปราการ 
6. บริษัท บีซีซี คอรปอเรชั่น จํากัด    

ผลิตแถบยางยืด ผาเทป  

19/3 สะพานสูง สะพานสูง กรุงเทพมหานคร 

7. บริษัท อิลัสติคกรุงเทพ จํากัด    

ผลิตแถบยางยืด  เสนดายยางยืด  

97 ทาไม กระทุมแบน สมุทรสาคร 

 

5) โรงงานผลิตลูกเทนนิส 
ตารางท่ี 9  รายชื่อโรงงานผลิตลูกเทนนิส 

ช่ือโรงงาน ท่ีอยู 
1. บริษัท บริดจโตน เทคนิคไฟเบอร จํากัด     43/42 เขาไมแกว บางละมุง ชลบุร ี
2. นายวิกรม เจนจวบจิตร     89/2 หนองแขม หนองแขม กรุงเทพมหานคร 
3. บริษัท อัลฟา สปอรต จํากัด 4/3 แคราย กระทุมแบน สมุทรสาคร 
 
 
6) โรงงานผลิตถุงยางอนามัย 
ตารางท่ี 10  รายชื่อโรงงานผลิตถุงยางอนามัย 

ช่ือโรงงาน ท่ีอยู 
1. บริษัท ไทยนิปปอนรับเบอรอินดัสตรีส จํากัด  15/1 นิคมฯแหลมฉบัง สุขุมวิท โปง บางละมุง ชลบุรี 

20150 โปง บางละมุง ชลบุรี 
2. บริษัท เอสเอสแอล แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) 
จํากัด  

100 บางสมัคร บางปะกง ฉะเชิงเทรา 

3. บริษัท เอสเอสแอล แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) 
จํากัด 

100 บางสมัคร บางปะกง ฉะเชิงเทรา 

4. บริษัท โอกาโมโต รับเบอร โปรดักส จํากัด 60/50 คลองหนึ่ง คลองหลวง ปทุมธานี 
5. บริษัท ชัวรเท็กซ จํากัด 31/1 เขาหัวควาย พุนพิน สุราษฎรธาน ี
6. บริษัท อินโนลาเท็กซ (ประเทศไทย) จํากัด  ฉลุง หาดใหญ สงขลา 

http://factory.thaidbs.com/?fid=12287&q=%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%A9%E0%B8%B1%E0%B8%97%20%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%99%20%E0%B8%AD%E0%B8%B5%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%81%20%E0%B8%88%E0%B8%B3%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%94
http://factory.thaidbs.com/?fid=46186&q=%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%A9%E0%B8%B1%E0%B8%97%20%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%8A%E0%B8%B1%E0%B8%A2%20%E0%B8%88%E0%B8%B3%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%94
http://factory.thaidbs.com/?fid=46407&q=%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%A9%E0%B8%B1%E0%B8%97%20%E0%B9%82%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%95%E0%B9%87%E0%B8%A5%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B8%8A%E0%B9%84%E0%B8%9F%E0%B9%80%E0%B8%9A%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%20%E0%B8%88%E0%B8%B3%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%94
http://factory.thaidbs.com/?fid=70578&q=%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%A9%E0%B8%B1%E0%B8%97%20%E0%B8%9A%E0%B8%B5%E0%B8%8B%E0%B8%B5%E0%B8%8B%E0%B8%B5%20%E0%B8%84%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%9B%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%8A%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%99%20%E0%B8%88%E0%B8%B3%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%94
http://factory.thaidbs.com/?fid=115236&q=%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%A9%E0%B8%B1%E0%B8%97%20%E0%B8%AD%E0%B8%B4%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%84%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%9E%20%E0%B8%88%E0%B8%B3%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%94
http://factory.thaidbs.com/?fid=5249&q=%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%A9%E0%B8%B1%E0%B8%97%20%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%94%E0%B8%88%E0%B9%82%E0%B8%95%E0%B8%99%20%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%84%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%84%E0%B9%84%E0%B8%9F%E0%B9%80%E0%B8%9A%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%20%E0%B8%88%E0%B8%B3%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%94
http://factory.thaidbs.com/?fid=63018&q=%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A1%20%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B8%99%E0%B8%88%E0%B8%A7%E0%B8%9A%E0%B8%88%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%A3
http://factory.thaidbs.com/?fid=5300&q=%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%A9%E0%B8%B1%E0%B8%97%20%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%9B%E0%B8%9B%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B9%80%E0%B8%9A%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%AD%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B8%B1%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%AA%E0%B9%8C%20%E0%B8%88%E0%B8%B3%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%94
http://factory.thaidbs.com/?fid=11598&q=%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%A9%E0%B8%B1%E0%B8%97%20%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B8%AA%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B8%AA%E0%B9%81%E0%B8%AD%E0%B8%A5%20%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B8%B9%E0%B9%81%E0%B8%9F%E0%B8%84%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B9%88%E0%B8%87%20(%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2)%20%E0%B8%88%E0%B8%B3%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%94
http://factory.thaidbs.com/?fid=11598&q=%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%A9%E0%B8%B1%E0%B8%97%20%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B8%AA%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B8%AA%E0%B9%81%E0%B8%AD%E0%B8%A5%20%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B8%B9%E0%B9%81%E0%B8%9F%E0%B8%84%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B9%88%E0%B8%87%20(%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2)%20%E0%B8%88%E0%B8%B3%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%94
http://factory.thaidbs.com/?fid=124867&q=%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%A9%E0%B8%B1%E0%B8%97%20%E0%B8%AD%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%99%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B9%87%E0%B8%81%E0%B8%8B%E0%B9%8C%20(%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2)%20%E0%B8%88%E0%B8%B3%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%94
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7) โรงงานผลิตรองเทายาง 
ตารางท่ี  11  รายชื่อโรงงานผลิตรองเทายาง 

ช่ือโรงงาน ท่ีอยู 
1. บริษัท อิมพีเรียลรับเบอร จํากัด    
ทํารองเทายาง พ้ืนรองเทายาง 

43 บางครุ พระประแดง สมุทรปราการ 

2. บริษัท โพลีเมอร มิกเซอร เอ็นเตอรไพรส จํากัด   50/119 แสมดํา บางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 
3. ไทยภัณฑ    2706 พระรามท่ี 4 คลองตัน คลองเตย 

กรุงเทพมหานคร 10110 คลองตัน คลองเตย 
กรุงเทพมหานคร 

4. บริษัท ผลิตภัณฑยางฮองกง (2505) จํากัด  38/3 วุฒากาศ บางคอ จอมทอง กรุงเทพมหานคร 
10150 บางคอ จอมทอง กรุงเทพมหานคร 

5. ดี.เอ็ม.รับเบอร  38/9 วุฒากาศ บางคอ จอมทอง กรุงเทพมหานคร 
10150 บางคอ จอมทอง กรุงเทพมหานคร 

6. โรงงานยางแปซิฟค   ทํารองเทายาง , ทํายางลอ
รถเข็น ลูกยางกันน้ํามัน  

62/33 จอมทอง จอมทอง กรุงเทพมหานคร 

 
 
ตารางท่ี 12  รายชื่อโรงงานผลิตรองเทายาง (ตอ) 

ช่ือโรงงาน ท่ีอยู 
7. บริษัท รองเทาตะวันออก จํากัด   ทํารองเทายาง 
รองเทานิรภัย และผลิตภัณฑยางอ่ืนๆ  

89/3 บางแค บางแค กรุงเทพมหานคร 

8. นางสมพร เลิศเจริญ 40/1110 เอกชัย76 เอกชยั บางบอน บางบอน 
กรุงเทพมหานคร 10150 บางบอน บางบอน 
กรุงเทพมหานคร 

9. บริษัท บางกอก เค.เอส.เอส.ชูส จํากัด  19/70 บางบอน บางบอน กรุงเทพมหานคร 
 
 
8) โรงงานผลิตยางรัดของ 
ตารางท่ี 13  รายชื่อโรงงานผลิตยางรัดของ 

ช่ือโรงงาน ท่ีอยู 
1. บริษัท มารวยรับเบอร จํากัด 83/61 สํานักทอง เมืองระยอง ระยอง 
2. บริษัท มหากิจรับเบอร จํากัด   ทํายางรัดของ ทํา
ยางแผนรมควัน ยางแทง , ผลิตภัณฑยาง เชน ยางลบ  

69 มาบขา นิคมพัฒนา ระยอง 

3. หางหุนสวนจํากัด อุตสาหกรรมยางลาดหลุมแกว
ทํายางรัดของ , ถุงมือยาง 

26/3 ระแหง ลาดหลุมแกว ปทุมธาน ี

4. หางหุนสวนจํากัด ไทยมงคลผลติภัณฑยาง  
ไดปละ 60 ตัน 

1192 โรงเรียนมนตรีวิทยา ริมทางรถไฟ ตลาดพลู 
ธนบุรี กรุงเทพมหานคร 10600 ตลาดพลู ธนบุรี 
กรุงเทพมหานคร 

http://factory.thaidbs.com/?fid=52261&q=%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%A9%E0%B8%B1%E0%B8%97%20%E0%B8%AD%E0%B8%B4%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B8%B5%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%A5%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B9%80%E0%B8%9A%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%20%E0%B8%88%E0%B8%B3%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%94
http://factory.thaidbs.com/?fid=61412&q=%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%A9%E0%B8%B1%E0%B8%97%20%E0%B9%82%E0%B8%9E%E0%B8%A5%E0%B8%B5%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%20%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B9%80%E0%B8%8B%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%20%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B9%87%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%95%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B9%84%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B9%8C%20%E0%B8%88%E0%B8%B3%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%94
http://factory.thaidbs.com/?fid=67396&q=%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%A0%E0%B8%B1%E0%B8%93%E0%B8%91%E0%B9%8C
http://factory.thaidbs.com/?fid=68172&q=%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%A9%E0%B8%B1%E0%B8%97%20%E0%B8%9C%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%A0%E0%B8%B1%E0%B8%93%E0%B8%91%E0%B9%8C%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%AE%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%87%20(2505)%20%E0%B8%88%E0%B8%B3%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%94
http://factory.thaidbs.com/?fid=68267&q=%E0%B8%94%E0%B8%B5.%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B9%87%E0%B8%A1.%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B9%80%E0%B8%9A%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C
http://factory.thaidbs.com/?fid=68487&q=%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B9%81%E0%B8%9B%E0%B8%8B%E0%B8%B4%E0%B8%9F%E0%B8%B4%E0%B8%84
http://factory.thaidbs.com/?fid=69820&q=%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%A9%E0%B8%B1%E0%B8%97%20%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B0%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%81%20%E0%B8%88%E0%B8%B3%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%94
http://factory.thaidbs.com/?fid=72803&q=%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%A9%E0%B8%B1%E0%B8%97%20%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%AD%E0%B8%81%20%E0%B9%80%E0%B8%84.%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B8%AA.%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B8%AA.%E0%B8%8A%E0%B8%B9%E0%B8%AA%E0%B9%8C%20%E0%B8%88%E0%B8%B3%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%94
http://factory.thaidbs.com/?fid=9673&q=%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%A9%E0%B8%B1%E0%B8%97%20%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B9%80%E0%B8%9A%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%20%E0%B8%88%E0%B8%B3%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%94
http://factory.thaidbs.com/?fid=59395&q=%E0%B8%AB%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%B8%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%88%E0%B8%B3%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%94%20%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%A1%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%A5%E0%B8%9C%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%A0%E0%B8%B1%E0%B8%93%E0%B8%91%E0%B9%8C%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%87
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5. หางหุนสวนจํากัด สหมิตรเจริญผลิตภัณฑยาง 71/79 เลิศพัฒนาใต จอมทอง จอมทอง จอมทอง 
กรุงเทพมหานคร 10150 จอมทอง จอมทอง 
กรุงเทพมหานคร 

6. บริษัท เมธาผลิตภัณฑยาง จํากัด   75/5 บางบอน บางบอน กรุงเทพมหานคร 
7. บริษัท เลี่ยงฮะเฮงอินเตอรเนชั่นแนลรับเบอร 
จํากัด   ทํายางรัดของ ทอยาง  
กําลังการผลิต 4,201,560กิโลกรมั/ป 

60/14 บางบอน บางบอน กรุงเทพมหานคร 

8. บริษัท อุตสาหกรรมไทยรับเบอรแบน จํากัด  48/3 ไรขิง สามพราน นครปฐม 
 
 
ตารางท่ี 14  รายชื่อโรงงานผลิตยางรัดของ (ตอ) 

ช่ือโรงงาน ท่ีอยู 
9. บริษัท กุมม่ี ลาวาณา จํากัด  41/7 ไรขิง สามพราน นครปฐม 
10. หางหุนสวนจํากัด กรุงเทพฯ ผลิตภัณฑยาง 41/2 ไรขิง สามพราน นครปฐม 
11. บริษัท เลี่ยงฮะเฮง อินเตอรเนชัน่แนลรับเบอร 
จํากัด   ทํายางรัดของ , ทําทอยาง กําลังการผลิต  
ยางรัดของ 4,800 ตัน/ป ทอยาง 420 ตัน/ป  

177 ทาทราย เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร 

12. ที.โอ. รับเบอรแบนด  96/5 บางน้ําจืด เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร 
13. บริษัท ไทยนํารับเบอรอินเตอร จํากัด   ทํายางรัด
ของ ยางยืด  

81/1 ทาไม กระทุมแบน สมุทรสาคร 

14. หางหุนสวนจํากัด ไทยชวนรับเบอร   128 พังลา สะเดา สงขลา 
15. บริษัท ศรีไทยการยางอุตสาหกรรม จํากัด 
กําลังการผลิต 130 ตัน/ป 

31 กายูบอเกาะ รามัน ยะลา 

 
 

http://factory.thaidbs.com/?fid=72255&q=%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%A9%E0%B8%B1%E0%B8%97%20%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%98%E0%B8%B2%E0%B8%9C%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%A0%E0%B8%B1%E0%B8%93%E0%B8%91%E0%B9%8C%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%87%20%E0%B8%88%E0%B8%B3%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%94
http://factory.thaidbs.com/?fid=72446&q=%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%A9%E0%B8%B1%E0%B8%97%20%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%AE%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%AE%E0%B8%87%E0%B8%AD%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%95%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%8A%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B9%81%E0%B8%99%E0%B8%A5%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B9%80%E0%B8%9A%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%20%E0%B8%88%E0%B8%B3%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%94
http://factory.thaidbs.com/?fid=72446&q=%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%A9%E0%B8%B1%E0%B8%97%20%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%AE%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%AE%E0%B8%87%E0%B8%AD%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%95%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%8A%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B9%81%E0%B8%99%E0%B8%A5%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B9%80%E0%B8%9A%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%20%E0%B8%88%E0%B8%B3%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%94
http://factory.thaidbs.com/?fid=110302&q=%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%A9%E0%B8%B1%E0%B8%97%20%E0%B8%AD%E0%B8%B8%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B9%80%E0%B8%9A%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B9%81%E0%B8%9A%E0%B8%99%20%E0%B8%88%E0%B8%B3%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%94
http://factory.thaidbs.com/?fid=110353&q=%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%A9%E0%B8%B1%E0%B8%97%20%E0%B8%81%E0%B8%B8%E0%B8%A1%E0%B8%A1%E0%B8%B5%E0%B9%88%20%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%93%E0%B8%B2%20%E0%B8%88%E0%B8%B3%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%94
http://factory.thaidbs.com/?fid=112417&q=%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%A9%E0%B8%B1%E0%B8%97%20%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%AE%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%AE%E0%B8%87%20%E0%B8%AD%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%95%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%8A%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B9%81%E0%B8%99%E0%B8%A5%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B9%80%E0%B8%9A%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%20%E0%B8%88%E0%B8%B3%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%94
http://factory.thaidbs.com/?fid=112417&q=%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%A9%E0%B8%B1%E0%B8%97%20%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%AE%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%AE%E0%B8%87%20%E0%B8%AD%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%95%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%8A%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B9%81%E0%B8%99%E0%B8%A5%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B9%80%E0%B8%9A%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%20%E0%B8%88%E0%B8%B3%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%94
http://factory.thaidbs.com/?fid=112959&q=%E0%B8%97%E0%B8%B5.%E0%B9%82%E0%B8%AD.%20%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B9%80%E0%B8%9A%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B9%81%E0%B8%9A%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B9%8C
http://factory.thaidbs.com/?fid=115299&q=%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%A9%E0%B8%B1%E0%B8%97%20%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%B3%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B9%80%E0%B8%9A%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%AD%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%95%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%20%E0%B8%88%E0%B8%B3%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%94
http://factory.thaidbs.com/?fid=124404&q=%E0%B8%AB%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%B8%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%88%E0%B8%B3%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%94%20%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%8A%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B9%80%E0%B8%9A%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C
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9)  ผูประกอบการ รายช่ือโรงงานอุตสาหกรรมยางพาราปลายน้ํา ในจังหวัดสงขลา  
ตารางท่ี 15  ผูประกอบการ รายชื่อโรงงานอุตสาหกรรมในจังหวัดสงขลา ป 2557 

job fname location tambol ampur amp_no telephone 

ยางรัดของและยางแทงทีทีอาร 5 แอล หจก.ซินเฮงพาณิชย(หาดใหญ) 66 ถ.กาญจนวนิช บานพรุ อ.หาดใหญ 9002 074-210501-2 

ผลิตถุงมือยาง บ.สยามเซมเพอรเมด จก. 110 ถ.กาญจนวนิช พะตง อ.หาดใหญ 9002 074-291648-9 

ผลิตถุงมือยาง บ.ไฮแครอินเตอรเนชั่นแนล จก. 1197 ถ.เล่ียงเมือง (สายเอเซีย) ม.3 ควนลัง อ.หาดใหญ 9002 0-7425-0800 

ยางรัดของและยางแทงขัดขาวสาร บจก.ไทยชวนรับเบอร 128 ม.5  ถ.สายนาทว-ีคลองแงะ พังลา อ.สะเดา 9005 074-541075 
ผลิตถุงมือยาง บ.เซาทแลนดโปรดักส จก. 99/8 ถ.สายเอเซีย(หาดใหญ-สาม ทาชาง อ.บางกลํ่า 9014 074-457623-5 

ผลิตถุงมือยาง ถุงมือแพทย บ.เซฟสกิน คอรปอเรชั่น(ปท.)จก. 119 ถ.กาญจนวนิช พะตง อ.หาดใหญ 9002 074-291007-14 

ผลิตทอยางรับแรงดัน บ.เซมเพอรเฟล็กซเอเซีย จก. 110/1 ถ.กาญจนวนิช ม.8 พะตง อ.หาดใหญ 9002 074-471231-5 

ยางแทงตากแหง บ.ไทยกูดแลนดรับเบอร จก. 274 ม.13 กําแพงเพชร อ.รัตภูมิ 9007 074-498561-3 

ผลิตถุงมือแพทย บ.สยามเซมเพอรเมด จก. โรงงาน 2 109/2 ถ.กาญจนวนิช พะตง อ.หาดใหญ 9002 074-291648-9 

ผลิตถุงมือยางธรรมชาติและยางสังเคราะห บ.เซฟสกิน เมดดิคอล แอนด ไซเอนทิฟก(ปท.)จก. 200 ถ.กาญจนวนิช ม.8 ปริก อ.สะเดา 9005 074-460906-11 

ผลิตถุงมือยางธรรมชาติและยางสังเคราะห บ.เอส จ ีเอ็ม พี จก. 181 ถ.สายเอเซีย ม.6 กําแพงเพชร อ.รัตภูมิ 9007 074-498593-4 

ผลิตถุงมือยาง บ.อินโนเวทีฟ โกลฟส จก. 830 ถ.สนามบิน-บานกลาง ม.4 ควนลัง อ.หาดใหญ 9002 01-8979821 

ผลิตหัวนมจากยางธรรมชาติ บ.ไทยเมดเบบี้โปรดักส จก. 125 ม.11 บานพรุ อ.หาดใหญ 9002 0-7447-1201 

ผลิตถุงมือยาง บ.ทอปโกลฟเมดิคัล (ไทยแลนด) จก. 188 ม.5 ถ.กาญจนวนิช สํานักขาม อ.สะเดา 9005 074-410000 
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11. ขอมูลเกี่ยวกับ AEC 
1) ผลวิเคราะหอุตสาหกรรมไทยม่ันใจศักยภาพแขงขันรับอาเซียน  
  นายสมชาย หาญหิรัญ ผูอํานวยการสํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.) เปดเผย ผลกระทบ
จากการเขา สูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ในภาคอุตสาหกรรม วา 
จากการวิเคราะหถึงศักยภาพของประเทศไทย พบวามีจุดแข็งท่ีสําคัญไดแก 
  1. ประเทศไทยมีแรงงานท่ีมีทักษะฝมือเม่ือเทียบกับประเทศอ่ืนๆ 
  2. มีวัตถุดิบทางการเกษตรท่ีมีศักยภาพ ท้ังในดานปริมาณและคุณภาพ และมีผลผลิตท่ี
หลากหลาย เชน ขาว ยางพารา ออย ผักและผลไมสด เปนตน 
  3. มีท่ีตั้งเหมาะสมในดาน การเปนศูนยกลางภูมิภาค ทําใหมีขอไดเปรียบหลายดาน โดยเฉพาะ
การขนสง และ 
  4. การคมนาคมขนสงท้ังทางบกและทางอากาศครอบคลุมและรองรับไดอยางมีประสิทธิภาพ 
 
สวนจุดออนท่ีสําคัญมี 5 ขอ ไดแก  
  1. ภาคการผลิตของไทยยังมีประสิทธิภาพต่ํา เห็นไดจากขอมูลการสํารวจปจจัยในการแขงขันท้ัง 
4 ดานท่ีสถาบัน IMD ไดดําเนินการ สํารวจไว 
  2. การขาดแคลนแรงงานจากคานิยมเก่ียวกับการทํางาน และการเรียนท่ีผิดๆ โดยใหความสําคัญ
กับภาพลักษณมากกวาการนําไปใชจริง 
  3. การกระจุกตัวของพ้ืนท่ีอุตสาหกรรมทําใหเกิดปญหาความเหลื่อมล้ําทางรายได และการ
อพยพแรงงานเขามาหางานทําในกทม. และปริมณฑล รวมท้ัง ในพ้ืนท่ีภาคตะวันออก 
  4.อุตสาหกรรมหลักของประเทศยังตองพ่ึงพาเงินทุนจากตางประเทศ 
  5. สินคาอุตสาหกรรมยังมีการเชื่อมโยงวัตถุดิบจากภาคการเกษตรไมมากนัก แมวาภาค
การเกษตรจะมีความสําคัญกับประเทศมาอยางชานาน 
 
การศึกษาอุตสาหกรรมหลัก 12 กลุมของไทย ไดแก  
  1. อุตสาหกรรมยานยนต ประเทศไทยเปนฐานการผลิตรถยนต อันดับ 1 ของอาเซียน มี
ศักยภาพในการผลิตรถยนตท่ีมีความเฉพาะใน 3 ผลิตภัณฑ ไดแก รถปกอัพ 1 ตัน รถยนตประหยัดพลังงาน 
หรืออีโคคาร และรถยนตขนาดเล็กคุณภาพสูง ซ่ึงในสวนของรถจักรยานยนตไทยมีการผลิตเปนอันดับ 3 รอง
จากอินโดนีเซีย และเวียดนาม ดังนั้น หากเปด AEC ไทยควรจะรักษาฐานการผลิตรถยนตขนาดเล็กท่ีมี
คุณภาพสูง ฐานการผลิตรถจักรยานยนตขนาดใหญ และสงเสริมใหผูประกอบการไทยออกไปตั้งฐานการผลิต
ยานยนต และชิ้นสวนในอาเซียน 
   2. อุตสาหกรรมเครื่องใชไฟฟาภายในบาน ไทยยังมีศักยภาพในการแขงขัน เนื่องจากเปนฐาน
การผลิตอันดับ 1 ของอาเซียน อยางไรก็ตาม หลังการเปด AEC ไทยอาจไดรับผลกระทบจากการยายฐานการ
ผลิตไปประเทศเพ่ือนบาน เชน กรณีทีวีแอลซีดีของโซนี่ ท่ีไดยายฐานไปมาเลเซีย เนื่องจากมีตนทุนในการขนสง
ไปอินเดียท่ีเปนตลาดหลักต่ํากวา แตท้ังนี้ ไทยยังคงเปนฐานการผลิตทีวีแอลซีดีของซัมซุง พานาโซนิก และแอล
จี รวมท้ัง ยังรับจางผลิตใหกับอีกหลายแบรนด ขณะท่ี เครื่องใชไฟฟาอ่ืนๆ เชน เครื่องปรับอากาศ ตูเย็น เครื่อง
ซักผา ฯลฯ ยังมีแนวโนมท่ีดี 
  3. อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส ไทยยังมีจุดแข็งในเรื่องแรงงานมีฝมือเปนท่ียอมรับ และมีระบบ
สาธารณูปโภคท่ีพรอมแตยังมีปญหาการขาดแคลนแรงงาน ซ่ึงการเปด AEC คาดวา เรื่องภาษีจะสงผลตอ
อุตสาหกรรมนี้ไมมาก เพราะไดทยอยลดภาษีเปน 0 เกือบหมดแลว อยางไรก็ตาม ถามองในแงของมาตรการ
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สงเสริมการลงทุน ไทยยังเสียเปรียบมาเลเซีย และสิงคโปร ท่ีใหสิทธิประโยชนยืดหยุนกวา โดยแนวโนมการ อยู
รอดของอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส จะตองสงเสริมใหเกิดการลงทุนในผลิตภัณฑท่ีมีมูลคาเพ่ิมสูง และใช
เทคโนโลยีชั้นสูง 
  4. อุตสาหกรรมเหล็ก ไทยมีศักยภาพในอันดับตนๆ ของอาเซียน เนื่องจากเปนตลาดท่ีใหญ และ
ยังมีโอกาสขยายตลาดในอาเซียนไดอีกมาก แตมีจุดออนในเรื่องการพ่ึงพาวัตถุดิบนําเขาจากตางประเทศ ไมมี
โรงถลุงเหล็กตนน้ํา ซ่ึงหลังจากเปด AECแลวความนาสนใจในการลงทุนอุตสาหกรรมนี้อาจดอยกวาประเทศ
เพ่ือนบานท่ีมีการลงทุนเหล็กตนน้ํา 
  5. อุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ ไทยมีจุดแข็งเรื่องฝมือแรงงาน โดยมีความเชี่ยวชาญใน
เรื่องการปรับปรุงคุณภาพพลอย มีจุดออนในเรื่องแรงงานมีฝมือมีแนวโนม ลดลง เพราะคนรุนใหมหันไปทํางาน
ดานอ่ืน และขาดแคลนวัตถุดิบภายในประเทศตองนําเขาถึง 90% แตท้ังนี้ เม่ือเปรียบเทียบในอาเซียนไทยยังคง
มีศักยภาพการแขงขันสูงกวา ซ่ึงเม่ือเปด AECจะทําใหไทยมีแหลงวัตถุดิบเพ่ิมข้ึนจากประเทศเพ่ือนบาน 
  6. อุตสาหกรรมสิ่งทอ ไทยมีจุดเดนในเรื่องขีดความสามารถในการผลิตครบวงจร เปนฐานการ
ผลิตใหญในอาเซียนรวมท้ัง ประเทศกัมพูชา พมา และเวียดนาม ตางก็ยังพ่ึงพาสินคากลางน้ําจําพวกผาผืนจาก
ไทย ดังนั้นเม่ือเปด AEC จะเปนผลดีเนื่องจาก ประเทศเพ่ือนบานและเวียดนามมีอุตสาหกรรมเครื่องนุงหมท่ี
เติบโตอยางรวดเร็ว แตยังขาดแคลนอุตสาหกรรมตนน้ําและกลางน้ํา จึงตองนําเขาวัตถุดิบ ทําใหเปนโอกาสของ
ไทย ในการขยายตลาดในอาเซียน 
  7. อุตสาหกรรมเครื่องนุงหม ไทยมีความไดเปรียบและความพรอมในเรื่องคุณภาพการผลิตท่ี
ปราณีต แตมีจุดออนเรื่องตนทุนแรงงาน ดังนั้น การเปด AEC จะเปนโอกาส ในการออกไปตั้งฐานการผลิตใน
สินคา ปลายน้ําในประเทศเพ่ือนบานท่ีมีตนทุนแรงงานต่ํา และยังสามารถใชสิทธิประโยชนทางภาษี (GSP) ของ
ประเทศเพ่ือนบานในการสงออกไปยังยุโรป และสหรัฐฯแตผูประกอบการ จะตองพัฒนาแบรนด และเพ่ิมการ
ออกแบบ เพ่ือใหแขงขันในตลาดสากลได 
  8. อุตสาหกรรมเม็ดพลาสติก ไทยมีจุดแข็งเม่ือเทียบกับประเทศในอาเซียน เพราะมีกําลังการ
ผลิตมากท่ีสุดในภูมิภาคการเปด AEC ลดภาษีเปน 0% ไทยจะสงเม็ดพลาสติกเขาไปขายไดมากข้ึน โดยเฉพาะ
ประเทศท่ีมีอุตสาหกรรมตนน้ําไมเพียงพอ เชน อินโดนีเซีย แตอินโดนีเซียก็มีมาตรการกีดกันทางการคาในเม็ด
พลาสติก PET จากไทย ดังนั้น หากขจัดอุปสรรคนี้ไดก็จะทําใหมีการสงออกมากข้ึน 
  9. อุตสาหกรรมผลิตภัณฑพลาสติก มีสวนแบงการตลาดในอาเซียนเปนอันดับ 3 รองจากสิงคโปร 
และมาเลเซีย โดยมาเลเซียเปนคูแขงท่ีนากลัว เนื่องจากมีตนทุนวัตถุดิบ พลังงาน โลจิสติกส และแรงงาน ตํ่า
กวาไทย รวมท้ังยังมีการเชื่อมโยงคลัสเตอรพลาสติกท่ีดีกวา ซ่ึงเม่ือเปด AEC อุตสาหกรรมนี้ จะขยายตัวตาม
เศรษฐกิจ ประกอบการไทยสามารถสงไปยังประเทศเพ่ือนบานไดมากข้ึน ยกเวนเวียดนามท่ีเปนตลาดของ
มาเลเซีย 
  10. อุตสาหกรรมผลิตภัณฑยาง ประเทศไทยมีจุดเดนในเรื่องการสงออกวัตถุดิบยางธรรมชาติ
เปนจํานวนมาก ทําใหอุตสาหกรรมนี้ของไทยมีศักยภาพ และความสามารถในการแขงขันโดยเฉพาะยางลอท่ี
เติบโตอยางมาก แตขณะเดียวกันประเทศลาว และเวียดนามไดขยายการสงออกยางมากข้ึนทําใหอัตราการเติบ
ของไทยลดลง และไทยยังประสบปญหาการขาดแคลนแรงงาน ดังนั้น จึงตองเรงผลิตบุคลากรทุกระดับ รวมท้ัง
เพ่ิมการวิจัยและพัฒนา เพ่ิมสงเสริมใหเกิดการใชเทคโนโลยีในการผลิต และการวิจัยสรางนวัตกรรมใน
อุตสาหกรรมยาง 
  11. อุตสาหกรรมเครื่องสําอางและเครื่องประทินผิว ไทยมีจุดเดนในเรื่องคุณภาพสินคาท่ีดีกวา
จีน และยังเปนทําเลท่ีเหมาะตอการเปนศูนยกลางกระจายสินคาในอาเซียน และยังมีความหลากหลายของ
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สมุนไพรท่ีใชเปนวัตถุดิบ แตการเปด AECจะทําใหผูประกอบการSMEsตองปรับตัว เพ่ิมขีดความสามารถในการ
แขงขัน เพราะจะมีคูแขงมากข้ึน 
  12. อุตสาหกรรมอาหาร เปนอุตสาหกรรมท่ีไทยมีความเข็มแข็งมาก สิ่งท่ีตองระวังคือ ปญหาการ
ขาดแคลนแรงงานเนื่องจากเปนอุตสาหกรรมท่ีใชแรงงานสูงและมีสภาพแวดลอมการทํางานท่ีไมจูงใจ ดังนั้น 
รัฐบาลควรมีนโยบายชัดเจนในเรื่องการเอ้ือประโยชนตอนักลงทุน เชน การเพ่ิมประสิทธิภาพ การลดตนทุนการ
ผลิต การสนับสนุนการวิจัยและพัฒนา เพ่ือลดการพ่ึงพาแรงงาน (วัชระ ปุษยะนาวิน, มปป.) 
 
2) แนวทางการเตรียมความพรอมของอุตสาหกรรมผลิตภัณฑยางเพ่ือรองรับ AEC 
  1. สงเสริมดานเทคโนโลยีและนวัตกรรม เพ่ือจัดการตนทุนอยางมีประสิทธิภาพ มีการนํา
เครื่องจักรและเทคโนโลยีท่ีทันสมัยเขามาใชในกระบวนการผลิต 
  2. การรวมกลุม (Cluster) ยางท้ังตนน้ํา กลางน้ําและปลายน้ํา เพ่ือเสริมกิจการซ่ึงกันและกัน
อยางครบวงจรซ่ึงจะทําใหราคายางมีเสถียรภาพขณะเดียวกันทําใหเกิดอุตสาหกรรมตอเนื่องจากการแปรรูปน้ํา
ยาง 
   3.การสนับสนุนการเช่ือมโยงกับอุตสาหกรรมสนับสนุนตางๆ รวมท้ังธุรกิจใหบริการ สมาคม
การคา สถาบันการศึกษา สถาบันวิจัยพัฒนา ตลอดจนหนวยงานภาครัฐตางๆ ท่ีเก่ียวของ เพ่ือเพ่ิม
ความสามารถในการแขงขันท่ียั่งยืน 
  4. การเสริมสรางนวัตกรรมรวมกันในกลุมอุตสาหกรรม  
  5. แสวงหาตลาดและลูกคากลุมเปาหมายใหม ควบคูไปกับการติดตามสถานการณการ
เปลี่ยนแปลงของคูแขงและคูคาอยางสมํ่าเสมอ พัฒนาผลิตภัณฑใหมีรูปแบบท่ีหลากหลาย 
  6. สงเสริมใหประเทศไทยเปนฐานการผลิตสําคัญของยางลอ-ถุงมือ-ถุงยางอนามัย ท้ังใน
ระดับอาเซียนและระดับโลก 
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12. ตัวอยางงานวิจัยเกี่ยวกับยางพาราปลายน้ํา 
 
ช่ือเรื่อง   การผลิตถานกัมมันตจากเปลือกเมล็ดยางพาราโดยใชการกระตุนดวยไอน้ํา 

ผูเขียน   ไชยยันต ไชยยะ,  ปทุมทิพย ตนทับทิมทอง และประเสริฐ เรยีบรอยเจรญิ 
ปพ.ศ.ท่ีตีพิมพ   2551 
 

บทคัดยอ 
  

การผลิตถานกัมมันตจากเปลือกเมล็ดยางพาราโดยใชไอน้ํา ถูกแบงออกเปน 2 ข้ันตอน คือ การคารโบ
ไนซ และการกระตุนดวยไอน้ํา การคารโบไนซเปลือกเมล็ดยางพาราประกอบดวยการแปร ผันอุณหภูมิ 400, 
500 และ 600°C เปนเวลา 1, 2 และ 3 ชั่วโมง จากนั้นทดสอบพ้ืนท่ีผิวของถาน เปลือกเมล็ดยางพาราโดยการ
วิเคราะหดวยเครื่อง Gas sorption analyzer พบวาถานเปลือกเมล็ด ยางพาราท่ีมีพ้ืนท่ีผิวสูงสุด คือ 426.0 
m2/g ท่ีภาวะอุณหภูมิ 600°C เปนเวลา 3 ชั่วโมง หลังจากนั้น ถานดังกลาวนี้กระตุนดวยไอน้ํา โดยอัตราไหล
ไอน้ํา 55.56 cm3/min ดวยการแปรผันอุณหภูมิ 700, 800 และ 900°C เปนเวลา 1, 3 และ 5 ชั่วโมง จาก
การทดลองพบวาผลได (yield) การผลิตสูงสุดของ ถานกัมมันต คือ 99.98 % ท่ีภาวะการกระตุน 700°C เปน
เวลา 1 ชั่วโมง ขณะท่ีถานกัมมันตท่ีมีพ้ืนท่ี ผิวสูงสุดคือ 633.1 m2/g ท่ีภาวะการกระตุน 900°C เปนเวลา 3 
ชั่วโมง สวนขนาดเสนผานศูนยกลาง รูพรุนเฉลี่ยของถานกัมมันตอยูในชวงเมโซพอร (mesopore) คือ 2.3-2.9 
nm 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



206 

ช่ือเรื่องวิทยานิพนธ              การศึกษาระบบขนสงชายฝงเพ่ือการแกปญหาการขนสงสินคาโดย   
                                        รถบรรทุกในประเทศไทย : กรณีศึกษาการขนสงยางพารา 
ผูเขียน                             ธีรภัทร กาญจนอัครเดช 
ปริญญา                           วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต 
อาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ   ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุพรชัย อุทัยนฤมล 

 
บทคัดยอ 

 
 ทางเลือกหนึ่งในการแกปญหาท่ีเกิดจากการขนสงสินคาโดยรถบรรทุกก็คือ การเปลี่ยนรูปแบบการ
ขนสงมาเปนการขนสงชายฝง เนื่องจากลักษณะของการขนสงสินคาชายฝงท่ีสามารถขนสงสินคาไดคราวละ
มากๆ ทําใหตนทุนการขนสงสินคาตอหนวยต่ํา ไมสงผลกระทบตอการจราจรในเขตเมือง และมีมลภาวะตอ
สิ่งแวดลอมต่ํางานวิจัยนี้เปนการศึกษาและวิเคราะหถึง แนวทางในการแกไขปญหา มาตรการจูงใจหรือการ
ผลักดันใหมีการเปลี่ยนรูปแบบการขนสงสินคาจากการขนสงทางถนนมาเปนการขนสงสินคาชายฝง และการ
เพ่ิมศักยภาพของการขนสงสินคาทางชายฝงของประเทศไทย โดยพิจารณาเปรียบเทียบระดับความสําคัญของ
ปจจัยท่ีใชในการเลือกรูปแบบขนสง ระหวางเสนทางท่ีใชในการขนสงทางชายฝงเปนหลักกับเสนทางท่ีใชการ
ขนสงทางถนนเปนหลัก และมีสินคากรณีศึกษาคือ ยางพารา ผลการศึกษาแสดงใหเห็นถึงปจจัยท่ีควรจะ
พิจารณาเปนอันดับแรกในการสงเสริมและพัฒนาระบบการขนสงสินคาชายฝง นั่นคือ เวลาท่ีใชในการขนสง
และความเชื่อถือไดของการใหบริการ 
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ช่ือเรื่อง   การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑยางในงานสรางทาง 
ผูเขียน                      ณพรัตน วิชิตชลชัย  จรัสศรี พันธไม  พลชิต บัวแกว  นิโรจน รอดสม   

และวิชัย โอภานุกุล 

ปพ.ศ.ท่ีตีพิมพ  2551 
 

บทคัดยอ 
  

 ยางพาราสามารถนํามาใชปรับปรุงสมบัติของแอสฟลท เพื่อใชในงานสรางทางและทําใหถนนมีความ
ทนทานมากขึ้น แตเมื่อทําการผสมแลวนําไปราดถนนแบบผสมรอนพบวามีปญหาอุปสรรคในการผสมยางพารา ซึ่ง 
จะตองใชวิธีหรือเทคนิคในการผสมตลอดจนเครื่องตนแบบท่ีเหมาะสม จึงทดลองผสมยางแหงท่ีผานกระบวนการ
ผลิตอยางงายไดแกยางเตาหูและเศษยางแผนรมควันผสมกับแอสฟลท โดยใชวิธีบดผสมกับแอสฟลทอตัราสวน 1:1 
เปน Masterbatch กอนนําไปผสมกับแอสฟลท ซึ่งจําเปนตองใชเครื่องผสมท่ีมีประสิทธิภาพ คณะผูวิจัยจึง
ออกแบบและสรางเครื่องตนแบบผสมยางแหงกับแอสฟลท ประกอบดวย  

1. ถังใหความรอนขนาด 20 ตัน สามารถเพ่ิมอุณหภูมิใหแอสฟลทไดถึง170 
O
C  

2. ถังกวนผสมยางแหงกับแอสฟลทท่ีผสมไดครั้งละ 5 ตัน  

3. ถังเก็บแอสฟลทผสมยางแหงขนาด 20 ตันสามารถเพ่ิมอุณหภูมิใหแอสฟลทไดถึง170 
O
C  

4. ระบบลําเลียงและจายแอสฟลท  
โดยติดตั้งท่ีศูนยวิจัยยางฉะเชิงเทรา แตพบวายังไมสามารถตอเขากับระบบไฟฟาของศูนยวิจัยยางฉะเชิงเทรา 
เนื่องจากในการกวนผสมตองใชกําลังไฟสูง จําเปนตองติดต้ังหมอแปลงไฟแยกออกจากระบบไฟของศูนยวิจัย
ยางฉะเชิงเทรา ซ่ึงตองใหสํานักงานการไฟฟาสวนภูมิภาคเปนผูดําเนินงานและขณะนี้อยูระหวางการดําเนินงาน 
ดังนั้นจึงไมสามารถทดสอบประสิทธิภาพเครื่องตนแบบผสมยางแหงกับแอสฟลทได แตคณะผูวิจัยจะ
ดําเนินการทดสอบและพัฒนาเครื่องตนแบบผสมยางแหงกับแอสฟลทตอในโครงการวิจัยเรื่องการใชยางแหง
ผสมยางมะตอยใชในงานทาง (งบพิเศษคนควายาง ป 2551) และคาดวาจะดําเนินการเสร็จสิ้นในปงบประมาณ 
2551 
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ช่ือเรื่อง   การนําผลิตภัณฑยางท่ีเหลือใชจากโรงงานทํายางรถยนตมาใชใหม 

ผูเขียน                      เพลินพิศ บูชาธรรม  และอัมพร ชนะเทพา 

ปพ.ศ.ท่ีตีพิมพ  ไมปรากฏ 
 

บทคัดยอ 
 

 จากการนําเอายางท่ีเหลือใชในอุตสาหกรรมทํายางรถยนตคือ Air bag และ Bladder มาผสมกับยาง
ธรรมชาติเพ่ือทําเปนผลิตภัณฑใหมนั้นไดมีความพยายามนํายางเหลือใชเหลานี้มาทดแทนยางธรรมชาติใหมาก
ท่ีสุด โดยนํายางเหลือใชมาบดกอนนํามาผสมกับยางธรรมชาติ พบวา สามารถผสมกับยางธรรมชาติไดดี แมจะ
มีผลทําใหความหนืดเพ่ิมข้ึนไดบาง จากนั้นจึงนําไปทําการวัลคาไนทเซชั่นตอไปโดยใชอัตราสวนของสารเคมี
และชนิดของสารเคมีท่ีแตกตางกันแยกเปน 2 สูตรเพ่ือเปรียบเทียบกัน ผลิตภัณฑท่ีไดจาก 2 สูตรนี้จะมีความ
แข็งเพ่ิมข้ึนและคุณสมบัติเชิงกลคือ Tensile strength และ Elongation at break ลดลงเม่ือปริมาณสวนผสม
ของ Air bag หรือ Bladder เพ่ิมข้ึน สวนคาความทนทานตอกรดกลับเพ่ิมข้ึนและคาการดูดซึมน้ําลดลง 
นอกจากนี้คาความทนทานตอการหักงอมีแนวโนมลดลงหรือไมเปลี่ยนแปลง ท้ังนี้จะข้ึนอยูกับสูตรท่ีใชมากกวา
ปริมาณของ Reclaimed rubber ท่ีใช 
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ช่ือเรื่องวิทยานิพนธ                เครือขายวิสาหกิจอุตสาหกรรมผลิตภัณฑยางรถยนต 

ผูเขียน                               ธันยา เลิศสุทธิกุล 
ปริญญา                               ปริญญานิพนธ ศม. (เศรษฐศาสตรการจัดการ) 
อาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ     ดร.รัชพันธุ เชยจิตร และ อ. อัครพล ฮวบเจริญ 
 

บทคัดยอ 
 

 ความมุงหมายในการศึกษาครั้งนี้ คือ 1) ศึกษาภาพรวมของอุตสาหกรรมผลิตภัณฑยางโดยเปน
การศึกษาภาพใตองคประกอบของ Diamond Model 2) และศึกษาเครือขายวิสาหกิจในปจจุบันของ
อุตสาหกรรมผลิตภัณฑยาง ภายใตองคประกอบของ Cluster Model โดยใชขอมูลทุติยภูมิและขอมูลปฐมภูมิ
จากการสัมภาษณผูผลิต และบุคคลท่ีเก่ียวของกับอุตสาหกรรม ซ่ึงมีขอบเขตการวิจัยในอุตสาหกรรมยาง
รถยนตนั่ง (HS401120) ยางรถบรรทุกและยางรถโดยสาร (HS401110) 

ผลการศึกษาสรุปได ดังนี้ 
1) ศึกษาภาพรวมของอุตสาหกรรมผลิตภัณฑยาง โดยเปนการศึกษาภาพใตองคประกอบของ 

Diamond Modelในดานเง่ือนไขปจจัยการผลิต พบวา อุตสาหกรรมยางรถยนตยังประสบปญหาทางดานการ
ขาดแคลนแรงงานทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ปญหาดานทุน ยังเปนอุปสรรคท่ีสําคัญของผูผลิตท่ีเปน
ผูประกอบการคนไทย ทําใหยากตอการแขงขันในอุตสาหกรรมเง่ือนไขอุปสงค พบวา ปริมาณการใชยางรถยนต
ภายในประเทศเพ่ิมมากข้ึน ผูซ้ือมีความรูความเขาใจในสินคา แตดานศักยภาพการสงออกยางรถยนต ผูผลิตท่ี
เปนผูประกอบการคนไทยยังประสบปญหาอยางมาก จากการท่ีสามารถผลิตไดเพียงยางรถยนตโครงสราง
ธรรมดาทําใหสามารถสงออกไดเพียงประเทศกําลังพัฒนาเทานั้นอุตสาหกรรมสนับสนุนและเก่ียวเนื่อง พบวา 
ผูผลิตท้ังท่ีเปนรวมทุนและผูประกอบการคนไทยยังขาดความเชื่อมโยงเชิงความรวมมือท่ีเขมแข็งในเครือขาย
ดานกลยุทธ สภาพการแขงขัน และโครงสรางตลาด พบวา อุตสาหกรรมดังกลาวเปน 
ตลาดผูขายนอยราย มีสวนแบงการตลาดกระจุกตัวอยูในผูผลิตรวมทุนสูง กลยุทธอุตสาหกรรมท่ีสําคัญของ
ผูผลิตรวมทุน คือ การพัฒนาตัวสินคา ซ่ึงกลยุทธดังกลาวมีสวนผลักดันใหอุตสาหกรรมมีความสามารถในการ
แขงขัน ในขณะท่ีกลยุทธของผูผลิตท่ีเปนผูประกอบการคนไทย เนนการลดราคาสินคา ซ่ึงการใชกลยุทธ
ดังกลาวผลักดันใหผูผลิตท่ีเปนผูประกอบการคนไทยมีความสามารถในการแขงขันท่ีลดลง 

2) และศึกษาเครือขายวิสาหกิจในปจจุบันของอุตสาหกรรมผลิตภัณฑยาง ภายใตองคประกอบของ 
Cluster Modelผลการศึกษาพบวา การรวมตัวเครือขายวิสาหกิจของอุตสาหกรรมไมมีความเขมแข็งสมาคม 
สถาบัน และผูใหบริการยังมีความออนแอ ไมสามารถเปนตัวแทนของภาคเอกชนไดสถาบันการศึกษาและ
สถาบันวิจัยและพัฒนายังไมสามารถสนับสนุนอุตสาหกรรมได รวมถึงภาครัฐยังไมสามารถเขามาชวยเหลือ
อุตสาหกรรมไดอยางเต็มท่ีขอเสนอแนะท่ัวไปจากการศึกษา พบวา ในสวนผูผลิตรวมทุนถึงแมไมมีความรวมมือ
ในรูปเครือขายวิสาหกิจท่ีเขมแข็งเพียงพอ แตผูผลิตรวมทุนยังคงมีความสามารถในการแขงขันเนื่องจากความ
ไดเปรียบในหลายๆดาน เชน ดานเงินทุน เทคโนโลยี เครื่องจักร และสูตรในการผลิต เปนตน จากการชวยเหลือ
จากบริษัทแมในตางประเทศ ในขณะท่ีผูผลิตท่ีเปนผูประกอบการคนไทย ยังคงดอยความสามารถในการแขงขัน 
จากปญหาดานเงินทุน เทคโนโลยี และเครื่องจักร เปนตน ประกอบท้ังยังไมสามารถสรางขอไดเปรียบในดาน
ความรวมมือในรูปเครือขายวิสาหกิจ ดังนั้นขอเสนอแนะท่ัวไป คือ การใหภาครัฐเขามาชวยสนับสนุนทางดาน
เงินทุน ใหภาคเอกชนเกิดความรวมมือกับสถาบันวิจัยและพัฒนาในการพัฒนาเครื่องจักรและเทคโนโลยีใหมี
ความทันสมัยและเหมาะสม รวมถึงการท่ีภาครัฐตองเขามาเปนแกนกลางผลักดันเพ่ือใหเกิดความรวมมือ
ระหวางภาคธุรกิจหลักดวยกันและภาคธุรกิจหลักกับทุกภาคสวนตามองคประกอบ Cluster Mod 
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ช่ือเรื่องวิทยานิพนธ                ผลิตภัณฑสายสวนปสสาวะจากน้ํายางธรรมชาติโดยการจุมแบบสูญเสีย 
    ความเสถียรดวยความรอน 
ผูเขียน                              จุฑารัตน อินทปน 
ปริญญา                                      วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีพอลิเมอร 
 

บทคัดยอ 
 

 จากการศึกษาปจจัยท่ีมีผลตอความหนาและความเสถียรของน้ํายางคอมเปานดโดยการจุมในระบบ
สูญเสียความเสถียรดวยความรอนเพ่ือใชในการผลิตสายสวนปสสาวะ พบวา ความหนาของยางเพ่ิมข้ึนเม่ือลด
คา pH ของน้ํายางคอมเปานด ลดปริมาณสารเพ่ิมความเสถียร เพ่ิมเวลาและอุณหภูมิของแบบชุบ เพ่ิมปริมาณ
สารไวความรอน เพ่ิมปริมาณซิงคออกไซด และเพ่ิมปริมาณของแข็งในน้ํายางคอมเปานด นอกจากนั้นพบวา
การใชสารเพ่ิมความเสถียรชนิดไมมีประจุในกลุม Ethoxylate tridecyl alcohol (RODASURF - BC-840) 
สามารถรักษ าความ เส ถี ยรของน้ํ าย างได ดี กว า  Alkoxyethyl fatty alcohol (Atlas G-5774) และ 
Nonylphenol ethoxylate (Berol 09) ตามลําดับ เบาพิมพชุบท่ีใชในการผลิตสายสวนปสสาวะทําจากสแตน
เลสประกอบดวยสวนตางๆ คือ เบาพิมพชุบ Main tube, เบาพิมพชุบ Side arm ท่ีเชื่อมตอกับ Inflation 
tube และเบาพิมพชุบลูกโปงท่ีใชเพ่ือทําปลอกลูกโปง ข้ันตอนการผลิตสายสวนปสสาวะกระทําโดยนําเบาพิมพ
ชุบเขาอบใหความรอนท่ีอุณหภูมิเทากับ 100°C แลวทําการจุมลงในน้ํายางคอมเปานดแบบไวความรอนโดยใช
ความเร็วในการจุมประมาณ 360 cm/min และเวลาในการจุม 3 วินาที ทําใหยางมีความหนา 1.5 มิลลิเมตร 
นําเขาอบเพ่ือใหผิวยางแหงหมาดแลวนําสวนของ Main tube และ Side arm มาประกอบเขาดวยกัน จากนั้น
ทําการประกอบเขากับปลอกลูกโปงเพ่ือผลิตเปนสายสวนปสสาวะ แลวทําการวัลคาไนซท่ีอุณหภูมิ 70°C เปน
เวลา 16 ชั่วโมงทดสอบสมบัติทางกายภาพพบวาสายสวนปสสาวะท่ีผลิตไดมีสมบัติผานมาตรฐาน ASTMF 623 
และเม่ือทําการวิเคราะหปริมาณโปรตีนท่ีสามารถละลายน้ําไดพบวามีปริมาณอยูในชวง 60-80 μg/g ในขณะท่ี
สายสวนปสสาวะท่ีผลิตไดจากน้ํายางโปรตีนต่ํามีปริมาณโปรตีนอยูในชวง 30-50 μg/g แตมีข้ันตอนในการผลิต
ท่ียุงยากกวาการใชน้ํายางขนปกติ 
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ช่ือเรื่องวิทยานิพนธ                การพัฒนาการออกแบบและผลิตแมพิมพข้ึนรูปผลิตภัณฑยางหุมมอเตอร 

ในโทรศัพทเคลื่อนท่ี 

ผูเขียน                              รุงธรรม ปญญภิวาต 
ปริญญา                                วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วิศวกรรมเครื่องกล) 
อาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ ผูชวยศาสตราจารยศุภสิทธิ์ รอดขวัญ 
 

บทคัดยอ 
 

 ในปจจุบันแนวโนมอุตสาหกรรมแมพิมพและการฉีดข้ึนรูปผลิตภัณฑท่ีมีขนาดเล็กท้ังตางประเทศและ
ในประเทศไทยกําลังเริ่มมีบทบาทมากข้ึนในอุตสาหกรรมตางๆ อยางไรก็ตามการออกแบบและผลิตแมพิมพ
ขนาดเล็กท่ีมีความละเอียดสูงของประเทศไทยนั้นยังตองอาศัยองคความรูและเทคโนโลยีจากตางประเทศ โดย
การนําเขาแมพิมพจากตางประเทศ หรือผลิตโดยบริษัทจากตางประเทศ นอกจากนั้นการผลิตแมพิมพขนาดเล็ก
ท่ีมีความละเอียดสูงตองใชเทคโนโลยีและเครื่องจักรท่ีทันสมัย ตัวอยางเชน การใชเทคโนโลยีคอมพิวเตอรเขา
มาชวยในการวิเคราะหการไหลของยางในแมพิมพ ซ่ึงในการวิจัยนี้ไดนําการจําลองการไหลของยางในแมพิมพ
ดวยคอมพิวเตอรเขามาชวยในการออกแบบรูเขาและทางวิ่งท่ีเหมาะสมเพ่ือนําไปผลิตแมพิมพสําหรับชิ้นงาน
ยางหุมมอเตอรในโทรศัพทเคลื่อนท่ี รวมท้ังทดสอบฉีดข้ึนรูปจริง โดยผลจากการทดสอบจริงแสดงใหเห็นการ
ไหลของยางในทางวิ่งมีความสมดุลกันในแตละเบา และลักษณะการไหลของยางในการจําลองและการทดสอบ
จริงมีความสอดคลองกัน ผลการทดลองพบวาการใชเทคโนโลยีคอมพิวเตอรเขามาชวยทํานายพฤติกรรมการ
ไหลของยางสามารถชวยลดเวลาการลองผิดลองถูกลงได และชวยใหสามารถออกแบบแมพิมพไดอยางมี
ประสทิธิภาพมากข้ึน ดังนั้นการวิจัยนี้จึงเปนแนวทางสําหรับการออกแบบและผลิตแมพิมพฉีดข้ึนรูปผลิตภัณฑ
ยาง รวมท้ังแนวทางในการศึกษาตัวแปรอ่ืนท่ีสําคัญสําหรับกระบวนการออกแบบและผลิตแมพิมพผลิตภัณฑ
ยางตอไป 
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ช่ือเรื่องวิทยานิพนธ                การพัฒนาการออกแบบและผลิตระบบทางวิ่งเย็นสําหรับแมพิมพฉีดข้ึน  

     รูปผลิตภัณฑยาง 

ผูเขียน                              พงศวิชญ สกุลเพชรอราม 
ปริญญา                               วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (เทคโนโลยีการผลิตทางอุตสาหกรรม) 
อาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ ผูชวยศาสตราจารยศุภสิทธิ์ รอดขวัญ 
 

บทคัดยอ 
 
 ในการพัฒนาการออกแบบและผลิตระบบทางวิ่งเย็น สาหรับแมพิมพฉีดข้ึนรูปผลิตภัณฑยาง ใน
กระบวนการฉีดข้ึนรูปผลิตภัณฑยางนั้น การสูญเสียวัตถุดิบไปในสวนของระบบทางวิ่งยอมสงผลตอตนทุนใน
การผลิต ยิ่งวัตถุดิบท่ีมีราคาสูงหรือมีปริมาณการผลิตสูงยิ่งมีผลกระทบมากดังนั้นแมพิมพระบบทางวิ่งเย็นจึงถูก
นามาใชเพ่ือลดปริมาณยางท่ีสูญเสียลง อยางไรก็ตามการออกแบบและผลิตแมพิมพระบบทางวิ่งเย็นมีความ
ซับซอนและตองใชองคความรูอยางมาก ทาใหแมพิมพระบบทางวิ่งเย็นท่ีใชในอุตสาหกรรมผลิตภัณฑยางนั้น
สวนใหญนาเขาจากตางประเทศหรือผลิตตามการออกแบบของผูออกแบบตางประเทศ ดังนั้นในการวิจัยนี้จึง
เปนการออกแบบและพัฒนาแมพิมพฉีดผลิตภัณฑยางระบบทางวิ่งเย็น โดยใชเทคโนโลยีคอมพิวเตอรชวยทาง
วิศวกรรมเขามาใชในการวิเคราะหพฤติกรรมการไหลของยาง และผลกระทบของอุณหภูมิขณะฉีดข้ึนรูป ซ่ึง
ผลการวิจัยพบวาแมพิมพและระบบหลอเย็นท่ีออกแบบข้ึนมาสามารถควบคุมอุณหภูมิไดตามท่ีตองการ ทาให
ยางในระบบทางวิ่งท่ีถูกคลุมดวยระบบทางวิ่งเย็นจะไมเกิดการคงรูปขณะทาการฉีดข้ึนรูป ดังนั้นการพัฒนาองค
ความรูในดานการออกแบบระบบทางวิ่งเย็นของแมพิมพผลิตภัณฑยางจะชวยใหผูประกอบการสามารถลด
ตนทุนการผลิตลงได รวมท้ังสามารถสรางโอกาสในการแขงขันระดับนานาชาติตอไป 
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ช่ือเรื่องวิทยานิพนธ                การใชเศษยางใชแลวเพ่ือปรับปรุงผิวทางลาดยางชนิดสเลอรีชีล 

ผูเขียน                              สุดนิรันดร เพชรัตน 
ปริญญา                               วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วิศวกรรมโยธา) 
อาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ รองศาสตราจารยจิรพัฒน โชติกไกร 
 

บทคัดยอ 
 

 ผิวทางลาดยางชนิดสเลอรีชีล เปนผิวทางชนิดหนึ่งท่ีมีความสําคัญโดยเฉพาะในดานของการซอมบํารุง 
หรือการปูทับผิวหนาเดิมเพ่ือทําใหเรียบและปองกันการซึมน้ํา แตเนื่องจากผิวทางดังกลาวยังมีขอดอยอยูบาง 
เชน ความแข็งแรงของผิวทาง ดังนั้นจึงไดทําการศึกษาปรับปรุงผิวทางลาดยางชนิดสเลอรีชีลดวยเศษผงยางใช
แลวท่ีหาไดงายโดยท่ัวไปท้ังในประเทศและในตางประเทศ 
 เศษผงยางท่ีใชเปนอีลาสโตเมอรท่ีไดจากเศษยางธรรมชาติ เปนโพลิเมอรท่ีไดจากตนยางพารา มี
คุณสมบัติยืดหยุนไดดี จะยืดตัวออกเม่ือถูกแรงกระทํา และจะกลับคืนสูสภาพเดิมเม่ือถูกปลดปลอย อีลาสโต
เมอรนี้มีอยูท่ัวไปในผลิตภัณฑยาง เชน ดอกยาง แกมยาง ยางในของรถยนต พ้ืนรองเทา แผนยางรองกันคอ
สะพาน ยางกันกระแทกบริเวณทาเทียบเรือ เปนตน 
  ผิวทางลาดยางชนิดสเลอรีชีล เม่ือใชแอสฟลตอิมัลชันชนิด CSS -1h ปรับปรุงดวยเศษยางใชแลว 
และนําตัวอยางไปทดสอบ พบวาปริมาณการใชเศษผงยางท่ีเหมาะสมท่ีสุดเพ่ือปรับปรุงแอสฟลตอิมัลชันคือ 15 
% โดยน้ําหนักของปริมาณแอสฟลตอิมัลชันชนิด CSS -1h และทําใหคุณสมบัติของสเลอชีลท่ีไดดีข้ึน โดยทําให
คาเสถียรภาพ Hubbard เพ่ิมข้ึน 1.5 เทา และทําใหคาการดัด (Flexural Tension Test) เพ่ิมข้ึน 7.7 เทา 
นอกจากนี้การใชผงยางใชแลวยังเปนการชวยลดปริมาณขยะท่ีเกิดข้ึนจากการใชยางชนิดอีลาสโตเมอรไดอีก
ดวย 
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ช่ือเรื่องวิทยานิพนธ                ผลิตภัณฑยางจากเศษยางจากสวน : กระเบื้องยางปูพ้ืน 

ผูเขียน                              อไพพรรณ รัตนพันธ 
ปริญญา                               วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ  ดร.สริญญา ชวพันธ 
 

บทคัดยอ 
 

 งานวิจัยนี้ไดศึกษาการนําเศษยางจากสวนมาผลิตเปนกระเบื้องยางปูพ้ืน โดยเริ่มจากลดความชื้นใน
เศษยางโดยวิธีการผึ่งลมหรืออบท่ีอุณหภูมิ 50oC แลวหาปริมาณสวนท่ีไมใชยางท่ีอยูในเศษยางโดยวิธีนําเศษ
ยางมาละลายดวยตัวทําละลาย แลวกรองแยกสวนท่ีไมใชยางหรือศึกษาจากพฤติกรรมการไหลของยาง 
หลังจากนั้นจึงนําเศษยางมาผลิตเปนกระเบื้องยางปู พ้ืนโดยกระบวนการอัดข้ึนรูปในแบบพิมพขนาด 
150x150x2 ซม. ดวยระบบการวัลคาไนซแบบธรรมดา (CV) ท่ีอุณหภูมิ 150 oC โดยไดศึกษาอิทธิพลของ
ปริมาณสารตัวเติมแคลเซียมคารบอเนตและซิลิกาท่ีมีผลตอสมบัติเชิงกล ไดแกความแข็ง ความแข็งแรง การ
ยุบตัว และความตานทานการสึกหรอท่ีเหมาะสําหรับผลิตเปนกระเบื้องยางปูพ้ืน คือสูตรยางท่ีใสซิลิกา 20  40 
และ 50 pkr และสูตรยางท่ีใสแคลเซียมคารบอเนต 80  100  150 และ 200 phr และเม่ือนําผลิตภัณฑยางไป
ทดสอบตามมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมกระเบื้องปูพ้ืน พบวาสมบัติเกือบท้ังหมดผานเกณฑท่ีกําหนด
ยกเวนการทดสอบความสามารถในการทนน้ํามัน จึงไดมีการทดลองปรับปรุงพ้ืนผิวยางโดยใชวิธีการทําปฏิกิริยา
ออกซิเดชันท่ีผิวดวยสารละลาย KMnO4 (0.045 M)/ K2CO3 (0.017 M) และโดยใชแสงยูวีเพ่ือเพ่ิมความเปน
ข้ัวท่ีพ้ืนผิวของผลิตภัณฑยาง ซ่ึงทําใหยางมีความสามารถในการทนน้ํามันมากข้ึน ดังนั้นการนําเศษยางมาผลิต
เปนกระเบื้องยางปูพ้ืนนอกจากจะไดผลิตภัณฑท่ีมีสมบัติเหมาะสมและผานมาตรฐานแลว ยังเปนการชวยลด
ตนทุนการผลิตและเปนการเพ่ิมมูลคาใหกับเศษยาง 
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ช่ือเรื่องวิทยานิพนธ                ประสิทธิภาพเชิงเทคนิคในอุตสาหกรรมผลิตภัณฑยางพารา 
ผูเขียน                              พรชัย กองวัฒนานุกูล 
ปริญญา                               เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต 
ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ  รองศาสตราจารยสุณี ฉัตราคาม 
 

บทคัดยอ 
 
 การศึกษาประสิทธิภาพการผลิตของอุตสาหกรรมผลิตภัณฑยางพาราในประเทศไทย เปนการศึกษา
ประสิทธิภาพการผลิตเชิงเทคนิคเทานั้นมิไดรวมไปถึงการศึกษาประสิทธิภาพการผลิตเชิงราคา โดยมี
วัตถุประสงคเพ่ือทราบถึงสภาพการผลิตของอุตสาหกรรมผลิตภัณฑยางพาราวามีประสิทธิภาพการผลิตเชิง
เทคนิคเพียงใด มีปจจัยอะไรบางท่ีมีผลตอประสิทธิภาพการผลิตเชิงเทคนิคของอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ
ยางพารา 
 วิธีการศึกษานี้แบงออกเปน 3 ข้ันตอน ข้ันแรกเปนการสํารวจขอมูลทุติยภูมิท่ีเก่ียวของดานการผลิต
ผลิตภัณฑยางพาราในประเทศไทย ในระหวางป พ.ศ.2534-2538 ข้ันท่ีสอง นําขอมูลท่ีรวบรวมไดนํามา
วิเคราะหสมการขอบเขตการผลิตของอุตสาหกรรมนี้ โดยกําหนดรูปแบบจําลองการผลิตเปนแบบ Translog 
Stochastic Frontier Production Function และวิธี Ordinary Least (OLS) ในการประมาณคาสัมประสิทธิ์
ของความสัมพันธในแบบจําลองแลวเปรียบเทียบคาผลผลิตท่ีคํานวณไดกับปริมาณการผลิตจริงของโรงงาน เพ่ือ
หาคาเฉลี่ยประสิทธิภาพการผลิตเชิงเทคนิคของอุตสาหกรรมผลิตภัณฑยางพารา ข้ันสุดทายเปนการวิเคราะห
โดยวิธีการทางเศรษฐมิติในการหาความสัมพันธของปจจัยท่ีมีผลกระทบตอประสิทธิภาพการผลิตเชิงเทคนิคขอ
งออุตสาหกรรมผลิตภัณฑยางพารา วามีปจจัยอะไรบาง และมีผลกระทบในลักษณะใด 
 ผลการศึกษาพบวา 
 1. คาความแปรปรวนของคาความคลาดเคลื่อนคือ คาความแปรปรวนของคาความคลาดเคลื่อนท่ี
ควบคุมได (V (u)) และคาความแปรปรวนของคาความคลาดเคลื่อนท่ีควบคุมไมได (V (v)) เทากับ 0.0074 และ 
0.0356 สวนคาเฉลี่ยประสิทธิภาพเชิงเทคนิคของอุตสาหกรรมยางพาราเทากับ 0.9354 
 2. คาความยืดหยุนของปจจัยแรงงานเทากับ 39.2026 คาความยืดหยุนของปจจัยทุนเทากับ -
12.4269 และคาความยืดหยุนของปจจัยรวมระหวางปจจัยแรงงานและปจจัยทุนมีคาความยืดหยุนเทากับ 
2.6836 
 3. ปจจัยท่ีมีผลกระทบตอประสิทธิภาพเชิงเทคนิคอยางมีนัยสําคัญทางสถิติคือ ปจจัยแรงงาน ปจจัย
ทุน และปจจัยรวมระหวางปจจัยทุนและปจจัยแรงงาน 
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ช่ือโครงการวิจัย           การวิจัยและพัฒนายางลอรถประหยัดพลังงาน 
ผูวิจัย                       ผูชวยศาสตราจารย ดร.กฤษฎา สุชีวะ และคณะ 

ปพ.ศ.       เมษายน 2556 
หนวยงานสนับสนุน  สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) 
 

บทคัดยอ 
 

  แผนงานวิจัยและพัฒนายางลอรถประหยัดพลังงานมีวัตถุประสงคท่ีจะพัฒนาความรูและเทคโนโลยีใน
การผลิตยางลอรถประหยัดพลังงาน 2 ชนิด ไดแก ยางลอรถบรรทุกเล็กเรเดียลและยางลอตันสําหรับรถฟอร
คลิฟท เพ่ือสนับสนุนผูประกอบการผลิตยางลอไทยใหมีความสามารถในการผลิตยางลอรถประหยัดพลังงาน ซ่ึง
เปนความตองการของตลาดยางลอรถในอนาคตอันใกล หากผูประกอบการผลิตยางลอรถไทยไมพัฒนา
ความสามารถดังกลาวจะทําใหสูญเสียความสามารถในการแขงขันและโอกาสในการสงออกยางลอรถไปยัง
ประเทศตางๆท่ีกําหนดมาตรฐานยางลอรถประหยัดพลังงานสําหรับยางลอรถนําเขา 
  แผนงานวิจัยประกอบดวยโครงการยอย 4 โครงการ ไดแก โครงการออกแบบยางลอรถ เชิงวิศวกรรม
สําหรับยางลอรถประหยัดพลังงาน, โครงการพัฒนายางคอมพาวดสําหรับยางลอรถประหยัดพลังงาน, โครงการ
สรางความรูพ้ืนฐานสนับสนุนการพัฒนายางลอรถประหยัดพลังงาน และโครงการดัดแปรผิวซิลิกาเพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพการเสริมแรงยางลอรถประหยัดพลังงาน แตละโครงการจะศึกษาตัวแปรท่ีมีผลตอการสูญเสีย
พลังงานของยางลอรถขณะวิ่ง ไดแก โครงสรางยางลอ แบบดอกยาง เนื้อยาง การติดระหวางยางกับเสนลวด
เหล็กท่ีใชเสริมแรง การกระจายตัวของตัวเติมเสริมแรง (ซิลิกา) ในยางและการติดระหวางยางกับตัวเติม
เสริมแรง ความรูและเทคโนโลยีท่ีไดรับจะนําไปใชในการพัฒนายางลอรถประหยัดพลังงานรวมกับบริษัทท่ีเขา
รวมในโปรแกรมวิจัย ไดแก หจก.ป. สยามอุตสาหกรรมยาง และบริษัท วี.เอส.อุตสาหกรรมยาง ในปท่ี 2 ของ
งานวิจัย 
  ผลการศึกษาพบวา 1) ลายดอกยาง พ้ืนท่ีผิวสัมผัสของดอกยางและความลึกของดอกยางมีผลตอความ
ตานทานการหมุนของยางลอโดยท่ีพ้ืนท่ีผิวสัมผัสท่ีมากจะทําใหคาความตานทานการหมุนของยางลอลดลงและ
ดอกยางท่ีลึกจะทําใหเกิดการสูญเสียพลังงานของยางลอขณะวิ่งสูงข้ึน 2) ยางลอตันท่ีมีโครงสราง 3 ชั้นมีคา
ความตานทานการหมุนต่ํากวายางลอตันท่ีมีโครงสราง 2 ชั้น 3) สูตรยางคอมพาวดท่ีเหมาะสมท่ีจ ะ 
นําไปผลิตยางลอรถบรรทุกเล็กเรเดียลประหยัดพลังงานตนแบบคือสูตรท่ีมีคา tan delta ท่ี 60 °C เทากั 
0.147 และ 0.121 สําหรับคอมพาวดดอกยางและแกมยางตามลําดับ ซ่ึงต่ํากวาของบริษัทชั้นนําของโลกท่ีนํา 
มาเปรียบเทียบและสูตรยางท่ีเหมาะสมสําหรับนําไปผลิตยางลอตันประหยัดพลังงานตนแบบมีคา tandelta ท่ี 
60 °C เทากับ 0.08 และ0.09 สําหรับยางชั้นกลางและดอกยางตามลําดับ 4) สูตรยางคอมพาวดท่ีสามารถยึด
ติดกับเสนลวดเหล็ก (เคลือบทองเหลือง) ไดดีควรมี resorcinol formaldehyde resin 1.85 phrสารทําให
แข็งตัว 2.22 phr และโคบอลตสเตียเรต 1.3 phr 5) เสนลวดเหล็กท่ีนํามาใชผลิตยางลอควรเคลือบดวย
ทองเหลืองท่ีมีทองแดงผสมอยู มากกวา 60% 6) การผสมยางกับซิลิกาเพ่ือใหเกิดการกระจายตัวของซิลิกาใน
ยางท่ีดีและยึดติดกับยางไดดี ตองใชไซเลน (silane) เปนสารชวยการยึดติด โดยท่ีการผสมตองใชอุณหภูมิการ
ผสมสูงกวา 130 °C แตก็ตองระวังไมใหอุณหภูมิการผสมสูงจนเกินไป (เชน 160 °C) เพราะอาจทําใหเกิดการ
เสื่อมสภาพของยางและทําใหสมบัติของยางลดลงได 7) การดัดแปรผิวซิลิกาดวยพอลิไอโซพรีนโดยใชเทคนิค
แอดไมเซลลาพอลิเมอไรเซชันชวยใหซิลิกากระจายตัวในยางไดงายข้ึนและดีข้ึนแตการยึดติดกับยางไมดีเทาการ
ดัดแปรผิวซิลิกาดวยไซเลนทําใหเกิดการสูญเสียพลังงา เนื่องจากแรงสั่นสะเทือนสูงกวาซิลิกาท่ีดัดแปรดวยพอลิ
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ไอโซพรีนโดยวิธีแอดไมเซลลาพอลิเมอไรเซชัน จึงไมเหมาะท่ีจะนําไปใชผลิตยางลอรถประหยัดพลังงานและยัง
มีตนทุนการผลิตสูงกวาซิลิกาปรกติมาก 
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ช่ือโครงการวิจัย  โครงการวิจัยเพ่ือพัฒนามาตรฐานผลิตภัณฑยางไทย 
ผูวิจัย                       ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุภา วิรเศรษฐ และคณะ 

ปพ.ศ.     ตุลาคม 2556 
หนวยงานสนับสนุน  สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) 
 

บทคัดยอ 
 
  เน่ืองจากประเทศไทยเปนประเทศท่ีผลิตยางธรรมชาติมากท่ีสุดในโลก ฉะน้ันจึงมีความจําเปนท่ีจะตอง
สรางมูลคาเพิ่มของยางธรรมชาติโดยการพัฒนาผลิตภัณฑยางใหมากท่ีสุด การพัฒนามาตรฐานผลิตภัณฑยางจึงมี
ความสําคัญ นอกเหนือจากการใหความคุมครองผูบริโภคใหไดใชผลิตภัณฑท่ีดีมีคุณภาพแลวการพัฒนามาตรฐาน
ผลิตภัณฑยางยังจะเปนการสนับสนุนผูประกอบการไทยในดานการสงออกผลิตภัณฑยางเพื่อสรางรายไดให
ประเทศอีกดวย การพัฒนามาตรฐานผลิตภัณฑยางท่ีดีและเหมาะสมจําเปนตองอาศัยการวิจัยเพื่อศึกษาคุณภาพ
ของผลิตภัณฑท่ีมีอยูในทองตลาดและพิจารณาปรับปรุงสมบัติการใชงานเพื่อใหเกิดประโยชนและมีความปลอดภัย
ตอผูบริโภคอยางเหมาะสม รวมท้ังศึกษาขีดความสามารถในการผลิตผลิตภัณฑของผูประกอบการไทย เพื่อให
ผูประกอบการไทยสามารถผลิตผลิตภัณฑยางไดตามรางมาตรฐานผลิตภัณฑท่ีพัฒนาขึ้น ท้ังน้ีก็เพื่อใหมาตรฐาน
ผลิตภัณฑดังกลาวสามารถนําไปใชบังคับได แผนงานวิจัยน้ีเปนแผนงานวิจัยเพื่อพัฒนามาตรฐานผลิตภัณฑยางไทย 
โดยทําการพัฒนารางมาตรฐานผลิตภัณฑยาง 4 ผลิตภัณฑท่ีเปนท่ีตองการของอุตสาหกรรมผลิตภัณฑยางไทย 
ไดแก ยางรองรางรถไฟ ยางถอนขนไก ยางลอตันสําหรับรถฟอรกลิฟท และกระบวนการตรวจสอบยางครัมวัลคา
ไนซ โดยการจัดทํารางเริ่มตนจากศึกษาขอกําหนดของมาตรฐานตาง ๆ จากตางประเทศ จัดประชุมระดมความ
คิดเห็นจากผูผลิต ผูใช และนักวิชาการ พรอมท้ังทําการเก็บและทดสอบตัวอยางผลิตภัณฑยางในทองตลาด เพื่อนํา
ขอมูลท้ังหมดไปวิเคราะหและจัดทํารางมาตรฐานผลิตภัณฑ และสงเวียนรางมาตรฐานใหหนวยงานท่ีเกี่ยวของ
พิจารณาใหขอคิดเห็น ทายสุดจึงจัดประชุมเพื่อสรุปขอคิดเห็นและจัดทํารางมาตรฐานผลิตภัณฑยางท่ีมีขอกําหนด
คุณภาพเหมาะสมตามขีดความสามารถของผูผลิตในประเทศและเปนท่ียอมรับของผูใช เพื่อนําเสนอตอ สมอ. 
พิจารณาประกาศใชเปนมาตรฐานของประเทศตอไป โดยคณะผูวิจัยไดจัดทํารางมาตรฐานท่ีสมบูรณของยางรอง
รางรถไฟ ยางถอนขนไก และยางลอตันสําหรับรถฟอรกลิฟต เปนท่ีเรียบรอยแลว และไดนําเสนอรางมาตรฐานยาง
รองรางรถไฟยางถอนขนไก และยางลอตันสําหรับรถฟอรกลิฟตในท่ีประชุม The 8th Meeting of the Task 
Force forRubber-Based Products and The 1 7 th ACCSQ Rubber-Based Products Working Group 
เพื่อผลักดันมาตรฐานของไทย ท่ีจะประกาศใชในอนาคตเขาไปเปนตนแบบในการพิจารณาทํามาตรฐานใหเปน
ระบบเดียวกัน (standard harmonization) ในระดับอาเซียน ในสวนของมาตรฐานสากลสําหรับกระบวนการ
ตรวจสอบยางครัมบวัลคาไนซ โครงการไดวิจัยเพื่อใหไดกระบวนการท่ีเหมาะสมในการตรวจสอบยางครัมปวัลคา
ไนซเปนผลสําเร็จ และไดออกเปนมาตรฐานสากล ISO/TS 16097: Vulcanized crumbrubber - Evaluation 
procedures เปนท่ีเรียบรอยแลว 
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ช่ือโครงการวิจัย  โครงการศักยภาพการผลิต การตลาดและขีดความสามารถในการแขงขันของ 
     ยางพาราในเวียดนามและไทย 
ผูวิจัย          รองศาสตราจารยเดช วัฒนชยัยิ่งเจริญ และคณะ มหาวิทยาลัยนเรศวร 
ปพ.ศ.       กรกฎาคม 2551    
หนวยงานสนับสนุน  สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) 
 

             บทคัดยอ 
 

  การศึกษาถึงศักยภาพการผลิต การตลาดและขีดความสามารถในการแขงขันของยางพาราในเวียดนาม
และไทย พบวา เวียดนามมีความความสามารถในการผลิตสูงมากในเขตท่ีไดกําหนดใหปลูก ซ่ึงใหผลผลิตสูง
และมีการแปรรูปน้ํายางท่ีมีคุณภาพ แตดวยขอจํากัดดานพ้ืนท่ีและมรสุม ทําใหเวียดนามขยายโอกาสใชพ้ืนท่ี
ประเทศเพ่ือนบานในอินโดจีนเปนฐานการผลิตดวยตนทุนดานแรงงานท่ีต่ํา และความสัมพันธระหวางประเทศ 
นอกจากนั้นยังมีการนําเขายางและเนื้อไมจากประเทศไทยและประเทศเพ่ือนบานเพ่ือทําการคาขาย สงตอไปยัง
ประเทศคูคา จะเห็นไดวาเวียดนามไดอาศัยความไดเปรียบทางการคาและการตลาดยางพารา มีการขยาย
ผลประโยชนท่ีไดรับผนวกกับเสถียรภาพทางการเมืองและการมีนโยบายสนับสนุนการลงทุนอยางชัดเจน การ
ลงทุนจากตางชาติเพ่ิมข้ึนอยางรวดเร็ว คาดวาอุตสาหกรรมการตอเนื่องจากยางพาราในดานตางๆจะขยายตัว
ตามเม็ดเงินลงทุนและความตองการผลผลิต อุตสาหกรรมยางตนน้ําและปลายน้ําในขณะนี้และอนาคต จะมี
ความไดเปรียบและขอจํากัดปรากฏอยางแตกตางกันใน 2 ประเทศ ดังนั้นการศึกษาถึงขีดความสามารถทางการ
แขงขันของประเทศท้ังสองอยางลึกซ้ึง จึงเปนหัวใจสําคัญในการวางกรอบนโยบายและการดําเนินการบริหาร
จัดการเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขัน (Collaborative 
Advantage) ท่ีทุกฝายไดประโยชนแกท้ังสองประเทศ ซ่ึงยังตองมีการศึกษาตอไป เพ่ือเปนการพัฒนาความ
รวมมือและสรางความเขมแข็งแบบทวิภาคีในอุตสาหกรรมยางพารา เพ่ือลดความเสี่ยงและขยายโอกาสสูการ
เจริญเติบโตของประชาชาติตอไป 
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ช่ือโครงการวิจัย  การเตรียมฟองน้ําจากน้ํายางธรรมชาติตานเชื้อรา 
ผูวิจัย                       ดร.แวอาแซ แวหามะ และ น.ส. รีฮันญา จารง  

    คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตปตตานี 
ปพ.ศ.      มีนาคม 2551 
หนวยงานสนับสนุน  สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) 
                

บทคัดยอ  
 

  การศึกษาครั้งนี้ เปนการเตรียมฟองน้ําจากน้ํายางธรรมชาติท่ีกราฟตดวยสารตานเชื้อรา คือ สาร คาร
บามิลมาลิอิไมด เริ่มตนดวยการเตรียมกรดคารบามิลมาลิอิมิก จากปฏิกิริยาควบแนน ระหวางมาลิอิก แอนไฮ
ไดรดกับยูเรีย จากนั้นนํามาทําปฏิกิริยาการปดวง ในอะซิติก แอนไฮไดรด จะไดผลิตภัณฑเปนสารคารบามิลมา
ลิอิไมด นําสารตานเชื้อราทําปฏิกิริยากราฟตโคพอลิเมอไรเซ ชันในสภาวะน้ํายาง โดยใช ไฮโดรเจนเปอร
ออกไซด หรือ คิวมีนไฮโดรเปอรอออกไซด รวมกับเต ตระเอทิลีนเพนตะมีน หรือ ไดคิวมิลเปอรออกไซด 
รวมกับเตตระเอทิลีนเพนตะมีน เปนตัวริเริ่ม และใชปริมาณของสารคารบามิลมาลิอิไมดเปน 0.5, 1.0, 1.5,2.0 
หรือ 2.3 phr โดยทําปฏิกิริยาท่ี 60 องศาเซลเซียส ภายใตสภาวะไนโตรเจน เปนเวลา 1 ชั่วโมง เม่ือนํามา
พิสูจนโครงสรางทางเคมีโดย พิจารณาการดูดกลืนรังสีอินฟราเรดท่ีเลขคลื่น 1716 cm ยืนยันวาเกิดการกราฟต
ระหวางโมเลกุล ของยางธรรมชาติกับสารคารบามิลมาลิอิไมด เม่ือนํามาข้ึนรูปเปนฟองน้ําโดยกระบวนการดันล
อป แลวนําฟองน้ํามาทดสอบสมบัติทางกายภาพ โดยทดสอบความหนาแนน การยุบตัว การหดตัวและ การ
ยุบตัวเนื่องจากการอัด คาท่ีไดมีคามากกวาของฟองน้ําท่ีเตรียมจากน้ํายางธรรมชาติเล็กนอยตาม ปริมาณของ
สารคารบามิลมาลิอิไมด เม่ือทดสอบสมบัติการตานเชื้อราโดยการเข่ียเชื้อราบนฟองน้ําตานเชื้อรา ท่ีมีความชื้น
ท่ีพอเหมาะ ปลอยไวท่ีอุณหภูมิ 30 องศาเซลเซียส เปนเวลา 20 วัน พบวาเชื้อ ราไมเกิดการเจริญเติบโต เม่ือ
เทียบกับฟองน้ําท่ีไมมีการกราฟตดวยสารคารบามิลมาลิอิไมด ซ่ึงเกิด การเจริญเติบโตของเชื้อราไดดี 
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ช่ือโครงการวิจัย  ยางปูพ้ืนสนามตะกรอจากน้ํายางธรรมชาติ 
ผูวิจัย                       นายสุรศักดิ์ เทพทอง และคณะ 

    วิทยาลัยเทคนิคตรัง สาขาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร 
 ปพ.ศ.      14 ธันวาคม 2555 
หนวยงานสนับสนุน  สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)  
 

บทคัดยอ  
 

  ยางปูพ้ืนสนามตะกรอจากน้ํายางธรรมชาติ โดยนําน้ํายางผสมสารเคมีบม 32-48 ชั่วโมง ข้ึนรูปเปน
ยางปูพ้ืนสนามตะกรอ ศึกษาแปรปริมาณยางในลอรถยนตบด เม่ือทดสอบสมบัติของสูตรยางใหคาความแข็ง
เพ่ิมข้ึนตามปริมาณสัดสวนของยางในรถยนตท่ีเพ่ิมข้ึน สมบัติดานความตานทานตอแรงดึง มีแนวโนมเพ่ิมข้ึน
ตามปริมาณยางในรถยนตบดจนถึงปริมาณท่ี 60 phr หลังจากนั้นคาความตานทานตอแรงดึงจะลดลงตาม
ปริมาณยางในรถยนตบดท่ีเพ่ิมข้ึนและสมบัติดานความสามารถในการยืดจนขาด มีคาลดลง ความตานทานการ
สึกหรอลดลง และคาความตานทานตอแรงอัดมีแนวโนมลดลงเม่ือปริมาณของสารตัวเติมเพ่ิมข้ึน ศึกษาแปร
ปริมาณซิลิกาโดยสัดสวนของซิลิกาไมมีผลตอความแข็งของยางและสมบัติดานความตานทานตอแรงดึง แต
ความสามารถในการยืดจนขาดมีแนวโนมลดลงเล็กนอย และคาความตานทานตอแรงอัดมีแนวโนมลดลงดวย
เม่ือปริมาณของสารตัวเติมเพ่ิมข้ึน ดานสมบัติของยางปูพ้ืนสนามตะกรอ พบวา สูตรท่ีใหสมบัติท่ีดีทีสุดคือใช 
ยางในรถยนตบดปริมาณ 60 phr เม่ือนํามาวัลคาไนซข้ึนรูป ใหคาความแข็ง 52 shore A ความตานทานตอ
แรงดึง 43 MPa ความสามารถในการยืดเม่ือขาด 160 ความตานทานการสึกหรอต่ํากวา 500 ลูกบาศก
มิลลิเมตรและตานทานตอแรงอัด การยุบตัวต่ํากวารอยละ 40 
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13. เว็บลิงคหองปฏิบัติการดานยางพาราของรัฐ และเอกชน 
ตารางท่ี 15  เว็บลิงคหองปฏิบัติการของรัฐ 

หองปฎิบัติการของรัฐ เว็บลิงค 

หองปฏิบัติการวิจัยและทดสอบ 
ยางลอ 

http://www.rubbercenter.org/index.php/tyre-test/6-tyre-lab 

หองปฏิบัติการทดสอบ สวน
อุตสาหกรรมยาง สถาบันวิจัยยาง กรม
วิชาการเกษตร 

http://app.tisi.go.th/lab/testing/test83_t.html 

ศูนยทดสอบยานยนต http://www.thaiauto.or.th/2012/th/services/automotive-test-
center.asp 

หองปฏิบัติการกรมวิทยาศาสตร
บริการ 

http://www.dss.go.th/index.php/2012-06-24-18-32-21/2012-
06-25-08-20-26.html 

สถาบันวิจัยความเปนเลิศดาน
เทคโนโลยียางพารา 

http://www.coe-nr.org/home.html 

หองปฏิบัติการทดสอบ
ผลิตภัณฑอุตสาหกรรมไมยางพารา
แปรรูปตามมาตรฐาน มอก.2423-
2552 

http://stdb.most.go.th/lab/19/หองปฏิบัติการทดสอบ
ผลิตภัณฑอุตสาหกรรมไมยางพาราแปรรูปตามมาตรฐาน-มอก-2423-
2552 

ศูนยความเปนเลิศทางวิชาการดาน
ยางพารา 

http://www.nec.psd.ku.ac.th/index.php?view=category&id=42
%3Arubber&option=com_content&Itemid=82 

หนวยวิจัยยางและเทคโนโลยี http://www.sc.mahidol.ac.th/rtec/ 
หองปฏิบัติการทดสอบ ศูนยวิจัยยาง
สงขลา สํานักวิจัยและพัฒนาการ
เกษตรเขตท่ี 8  กรมวิชาการเกษตร 

http://app.tisi.go.th/lab/testing/test122t.html 

ศูนยวิจัยพอลิเมอร http://mae.eng.kmutnb.ac.th/th/index.php/prc 
หองปฏิบัติการทดสอบความ
สั่นสะเทือนและโมดัล 

http://mae.eng.kmutnb.ac.th/th/index.php/lab6/88-main-
info/research/research-lab 

หองปฏิบัติการทดสอบยานยนต  
ทูฟ ซูด พีเอสบี (ประเทศไทย) จํากัด 

http://www.motortrivia.com/section-bizzes-news-10/1967-
tuv-sud-new-test-laboratory/tuv-sud-new-test-laboratory-
TH.html 
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ตารางท่ี 16   เว็บลิงคหองปฏิบัติการของรัฐ (ตอ) 

หองปฎิบัติการของรัฐ เว็บลิงค 
หองปฏิบัติการทดสอบอุตสาหกรรม
ยาง 

http://app.tisi.go.th/lab/testing/test83_t.html 

หองปฏิบัติการทดสอบ องคการสวน
ยาง กระทรวงเกษตรและสหกรณ 

http://labthai.dss.go.th/dss/general/show_data.php?lang=en&
codes_org=org-104503 

หองปฏิบัติการทดสอบ ศูนย
เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแหงชาต ิ

http://www.nstda.or.th/index.php 

หองปฏิบัติการพอลิเมอร ผลิตภัณฑ
ยาง พลาสติก เคลือบผิว ส ี

http://kmutt.ac.th/sic/lab.html 

หองปฏิบัติการทดสอบ โครงการ
ฟสิกสและวิศวกรรม กรมวิทยาศาสตร
บริการ 

http://www.dss.go.th/index.php/2012-06-24-18-31-45/2012-
06-25-07-43-36.html 

 

ตารางท่ี 17  เว็บลิงคหองปฏิบัติการของเอกชน 

หองปฎิบัติการของเอกชน เว็บลิงค 
หองปฏิบัติการทดสอบ สวนอุตสาหกรรมยาง 
สถาบันวิจัยยาง กรมวิชาการเกษตร 

http://app.tisi.go.th/lab/testing/test83_t.html 

หองปฏิบัติการทดสอบ ศูนยวิจัยยางสงขลา 
สํานักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตท่ี 8  
กรมวิชาการเกษตร 

http://app.tisi.go.th/lab/testing/test122t.html 

หองปฏิบัติการทดสอบ 
บริษัท ไทยรับเบอรลาเท็คซคอรปอรเรชั่น (ประเทศ
ไทย) จํากัด (มหาชน) 

http://app.tisi.go.th/lab/testing/test176t.html 

หองปฏิบัติการทดสอบ 
บริษัท ทียูวี ไรนแลนด (ประเทศไทย) จํากัด 

http://app.tisi.go.th/lab/testing/test298t.html 

สวนวิเคราะหวัสดุทางวิทยาศาสตร  
สํานักวิเคราะหและตรวจสอบ กรมทางหลวง 

http://app.tisi.go.th/lab/testing/test262t.html 

หองปฏิบัติการทดสอบ 
บริษัท ไทยเทค รับเบอร คอรปอเรชั่น จํากัด  
สาขาตรัง 

http://app.tisi.go.th/lab/testing/test378t.html 
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ตารางท่ี 18 เว็บลิงคหองปฏิบัติการของเอกชน (ตอ) 

หองปฎิบัติการของเอกชน เว็บลิงค 
หองปฏิบัติการทดสอบ 
โครงการฟสิกสและวิศวกรรม กรมวิทยาศาสตร
บริการ 

http://www.dss.go.th/index.php/2012-07-18-08-
31-43.html 

หองปฏิบัติการทดสอบ 
สถาบันยานยนต อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ 

http://app.tisi.go.th/lab/testing/test94_t.html 

หองปฏิบัติการทดสอบ 
บริษัท ทูฟ ซูด พี เอส บี (ประเทศไทย) จํากัด 

http://www.tuv-sub-psb.co.th/ 

บริษัท ไอ อาร ซี (เอเซีย) รีเสิรช จํากัด http://app.tisi.go.th/lab/testing/test348t.html 
หองปฏิบัติการทดสอบ 
บรษัิท เอสจีเอส (ประเทศไทย) จํากัด 

http://app.tisi.go.th/lab/testing/test13_t.html 

บริษัท เอสจีเอส (ประเทศไทย) จํากัด http://www.thailandtapiocastarch.net/technology-
supplier/pavinee.sittikornkul@sgs.com/ 

บริษัท ยาง วี เอ จํากัด http://v-
cop.net/indust_root/industrial/company/factory/i
ndex_company.php?com_id=29 

บริษัท เอ็น วาย รับเบอร จํากัด http://www.nyrubber.com/ 
บริษัท ฟารอีสท รับเบอร เทรดดิ้ง จํากัด http://www.sahachartgroup.com/ 
บริษัท โคซัน(ประเทศไทย) จํากัด http://www.cosanthailand.com/ 
บริษัท รีไลแอนซ เทคโนเคม จํากัด http://www.rtc.co.th/ 
บริษัท โยโกฮามา ไทร แมนูแฟคเจอริ่ง(ประเทศ
ไทย) จํากัด 

http://www.thaitechno.net/t1/home.php?uid=313
2 

บริษัท เอ็ม.บี.เจ.เอ็นเตอรไพรส จํากัด http://www.mbjenterprise.co.th/ 
บริษัท สมหวังเคมี จํากัด http://www.tidic.off.fti.or.th/ 
บริษัท ไทยบริดจสโตน จํากัด http://www.bridgestone.co.th/th/home/index.asp

x 
บริษัท กูดเยียร(ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) http://www.goodyear.co.th/ 
บริษัท ยูเนี่ยนไพโอเนียร จํากัด (มหาชน) http://www.unionpioneer.co.th/ 
บริษัทยูเนี่ยนพัฒนกิจ จํากัด http://ucdrubber.com/index_thai.php 
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ตารางท่ี 18  เว็บลิงคหองปฏิบัติการของเอกชน (ตอ) 

หองปฎิบัติการของเอกชน เว็บลิงค 
บริษัท อีโนเว รับเบอร (ประเทศไทย) จํากัด 
(มหาชน) 

http://www.ircthailand.com/ircthailand/index.php
?enth=1&plang=th 

บริษัท บางกอกพัฒนามอเตอร จํากัด http://www.bkf.co.th/ 
บริษัท อินเตอรแนชชั่นแนลรับเบอรพาทส จํากัด http://www.interrubberparts.com/ 
บริษัท ตะวันออกโปลีเมอรอุตสาหกรรม จํากัด http://thaibuild.com/ad/easternpolymer.htm 
บริษัท ดีสโตน จํากัด http://www.deestone.com/ 
บริษัท คิว แอนด คิว โฮลดิ้ง จํากัด http://www.qandq.co.th/ 
บริษัท พงศพาราโคดันรับเบอร จํากัด http://www.pcr.co.th/ 
บริษัท วีรับเบอร คอรปอเรชั่น จํากัด http://www.thailandtrustmark.com/th/business/di

rectory/detail?businessId=146 
บริษัท อุตสาหกรรมตราอูฐ จํากัด www.cameltire.com 
บริษัท ไทยคารบอนแบล็ค จํากัด (มหาชน) www.thaicarbon.com 
บริษัท ศรีเทพไทยการยาง จํากัด http://www.srithepthai.com/index.php?option=co

m_contact&view=contact&id=10:2009-11-03-05-
02-09&catid=12:contacts 

บริษัท ลูกกลิ้งอุตสาหกรรมไทย จํากัด http://www.thairoller.com/ 
หจก. อุตสาหกรรมผลิตยางไทยสิน http://www.tsr-championtyres.com/ 
หจก.ป.สยามอุตสาหกรรมยาง  www.siamrubber.co.th  
บริษัท แอนเซลล (ประเทศไทย) จํากัด www.ansell.com 
บริษัท ไทยฟลาเท็กซ จํากัด (มหาชน) http://www.thaifilatex.com/ 
บริษัท ไทยฮ้ัวยางพารา จํากัด http://www.thaihua.com/v5/ 
บริษัท เซาทแลนดรับเบอร จํากัด http://www.southlandholding.com/th/our-

factories/southland-rubber-co-ltd-hx/ 
บริษัท แบนโด แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จํากัด http://www.bandothai.co.th/ 
บริษัท เอ็ม เอส ซี พีอาร สอง จํากัด http://www.thaitechno.net/dip/home.php?uid=39

426 
บริษัท ไทยรับเบอรลาเท็คซคอรปอรเรชั่น (ประเทศ
ไทย) จํากัด 

http://www.thaitexgroup.com/thai2/ 
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ตารางท่ี 18  เว็บลิงคหองปฏิบัติการของเอกชน (ตอ) 

หองปฎิบัติการของเอกชน เว็บลิงค 
บริษัท วงศบัณฑิต จํากัด http://www.vonbundit.com/ 
บริษัท สยามมิชลิน จํากัด http://www.michelin.co.th/ 
บริษัท ไทย อินโด คอรดซา จํากัด  www.kordsaglobal.com 
บริษัท พีไอ อินดัสทรี จํากัด http://thaitechno.net/t1/home.php?uid=37803 
บริษัท ยางสยามพระประแดง จํากัด http://www.michelin.com 
บริษัท ไทยโตไกคารบอนโปรดักท จํากัด http://www.tcp.co.th/index.php?lang=th 
บริษัท บางกอกอินดัสเทรียลแกส จํากัด http://www.bigth.com/index.php/th 
บริษัท เอ็น ดี รับเบอร จํากัด http://www.ndrubber.co.th/ 
บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จํากัด (มหาชน) https://www.sritranggroup.com/index.aspx?lang=t

h 
บริษัท ชัวรเท็กซ จํากัด www.ansell.com 
บริษัท ยางโอตานิ จํากัด http://www.otanitire.com/indexx.php 
บริษัท ไฮฮีโร จํากัด http://www.hihero.com/ 
บริษัท โมลดเมท จํากัด http://www.mouldmate.com/ 
บริษัท ไบเออรไทย จํากัด http://www.bayer.co.th/th/index.php 
บริษัท เอ็น.ซี.อาร.รับเบอรอินดัสตรี้ จํากัด http://www.ncr-rubber.com/ 
บริษัท ยูเนี่ยนเบ็ลทอินดัสตรี้ส จํากัด http://www.unionbelt.com/ 
บริษัท ดอกเตอร บู จํากัด http://www.drboo.co.th/ 
บริษัท นิวพรอสเพอริตี้ เบลทติ้ง จํากัด http://www.newpros.net/en/job_en.html 
บริษัท นํารับเบอรแอนดลาเท็คส จํากัด http://www.numrubberandlatex.com/ 
บริษัท คอมพลีท โอโต รับเบอร แมนูแฟคเจอริ่ง 
จํากัด 

http://www.c-autorubber.com/ 

บริษัท บีเอสที อิลาสโตเมอร จํากัด http://bst.co.th/workingwithbst.aspx 
บริษัท ยูเนียนโกลฟ จํากัด http://www.gloves-urg.net/ 
หจก. บุญไสวการยาง http://www.boonsawairubber.com/บุญไสวการยาง 
บริษัท ไมแค็ปแมชิเนอรี่ส (1986) จํากัด http://www.micapthailand.com/ 
บริษัท โรงงาน อ.ยางไทย 1992 จํากัด http://www.ayt-rubber.com/ 
บริษัท โกลเดน สโตน อินดัสเตรียล จํากัด www.somboonworld.com  
 

 

 

 

 

 

http://www.yellowpages.co.th/go/index.php?Bid=32357031993001&Source=Pro&Link=http://www.michelin.com
http://www.yellowpages.co.th/go/index.php?Bid=501250371993003&Source=Pro&Link=http://www.hihero.com/
http://www.mouldmate.com/
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ตารางท่ี 18  เว็บลิงคหองปฏิบัติการของเอกชน (ตอ) 

หองปฎิบัติการของเอกชน เว็บลิงค 
บริษัท อารมาแซล (ประเทศไทย) จํากัด  http://www.armacell.com/WWW/armacell/INETAr

macell.nsf/standard/5667A73810A0F649C1257796
0043F952 

บริษัท จักรวาลเคมี จํากัด http://www.glochem.com/ 
บริษัท เอช วี ฟลลา จํากัด http://www.hvfila.com/ 
บริษัท ไซเกนไฮมาค จํากัด http://www.seikenhei.co.th/ 
บริษัท ไทย-นิฮอน ซีลส จํากัด http://www.thai-nihonseals.com/home.html 
บริษัท เอสเอสแอล แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) 
จํากัด 

http://www.durex.com/pages/default.aspx 

บริษัท เอส.บี.เจ. จํากัด http://www.sbjtextile.com/home.html 
บริษัท แม็กซิส อินเตอรเนชั่นแนล (ประเทศไทย) 
จํากัด 

http://www.maxxis.co.th/ 

บริษัท วี.เอส.อุตสาหกรรมยาง จํากัด http://www.vssolidtire.com/th/ 
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